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Examenul de bacalaureat național 2019 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 6  
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „La preluarea puterii, Ceaușescu era hotărât să meargă mult mai departe decât 

predecesorul său în distanțarea de Moscova. De la prima vizită la Moscova (1965), spre surprinderea 
gazdelor [...] Ceaușescu a cerut restituirea tezaurului dus la Moscova în 1916-1917 [...].  

Individualizarea României în cadrul blocului sovietic s-a conturat şi mai viguros în 1967, 
datorită celor două demersuri care au plasat-o în centrul atenției internaționale. Primul a fost refuzul 
de a se conforma consemnului Moscovei – urmat de toate celelalte țări ale Pactului de la Varșovia – 
de a rupe relațiile diplomatice cu Israelul în urma [...] «Războiului de șase zile» din iunie 1967. Cel de 
al doilea a fost recunoașterea RFG [Republica Federală Germania] şi vizita lui Willy Brandt, pe 
atunci vicecancelar şi ministru de externe, în România, în timp ce țările subordonate Uniunii 
Sovietice nu recunoșteau decât RDG [Republica Democrată Germană]. [...] Mai puțin spectaculoase, 
dar tot atât de importante, au fost progresele intervenite în raporturile româno-americane. În timp ce 
fostul vicepreședinte al SUA, Richard Nixon, fusese tratat cu ostentativă nepăsare la Moscova 
fiindcă era considerat un exponent al antisovietismului, Ceaușescu l-a primit la București cu toate 
onorurile [...].”     (F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român) 

 
 

B. „Confruntați cu măsurile severe de austeritate pe care le-a introdus Ceaușescu pentru a plăti 
datoria externă a României, cei mai mulți dintre români au început să se întrebe dacă autonomia 
merita sacrificiul. Întrebarea s-a pus și mai des după ce Mihail Gorbaciov a ajuns lider de partid, în 
martie 1985. În momentul vizitei lui Gorbaciov, în mai 1987, s-a produs o remarcabilă întoarcere de 
180 de grade în perceperea de către români a Uniunii Sovietice și a relațiilor acesteia cu regimul de la 
București. [...] Într-un discurs transmis în direct, în timpul vizitei sale la București, la 26 mai 1987, 
Gorbaciov a prezentat românilor conceptele sale - «perestroika» și «glasnost»* - și, prin acesta, a 
criticat implicit rezistența lui Ceaușescu față de reformă. În iulie 1988, entuziasmul pentru reformă 
putea fi văzut în cozile ce s-au format în fața agenției sovietice «Aeroflot» din București, unde 
bucureștenii erau lăsați să intre câte cinci deodată nu ca să cumpere bilete de avion, ci ca să 
primească gratuit exemplare ale versiunii în limba română ale raportului liderului sovietic la cea de-a 
XIX-a Conferință a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice [...]. Ceaușescu și-a reafirmat angajamentul 
față de planificarea economică centralizată rigidă și, în cuvântarea rostită la 14 decembrie 1987 [...], a 
subliniat că mecanismele de piață erau incompatibile cu societatea comunistă.” 
* perestroika-restructurare; glasnost - transparență  

 (M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, S.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi alianța politico-militară precizată în sursa A.     2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la evenimentele din 1987.  2 puncte 
3. Menţionaţi liderul politic și un spațiu istoric la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că românii își manifestă 

entuziasmul față de reformă.        3 puncte  
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi alte două practici politice utilizate de regimul totalitar din România postbelică, în 

afara celor la care se referă sursele date.       6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între acțiunile desfășurate în România, în ultimul deceniu al 

secolului al XX-lea.         4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Anul 1848 a fost numit «primăvara popoarelor», deoarece din Franța și Italia până în 

Polonia […], forțele revoluționare s-au ridicat la luptă contra vechilor regimuri, contra spiritului 
conservator, contra opresiunii străine, a absolutismului, pentru democrație și constituție etc. […] 

Românii, trăind în două țări autonome diferite și în mai multe provincii ocupate de austrieci, ruși 
sau turci, nu au avut practic posibilitatea să organizeze o singură revoluție românească la 1848 [...]. 

În Moldova, revoluția a pornit în martie 1848 printr-o adunare la Iași, unde s-a formulat și 
programul destul de moderat, spre a nu da ocazie să intervină trupele ruse, care așteptau la Prut. 
Conducătorii revoluției în Moldova au fost Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Alecu Russo, 
Alexandru Ioan Cuza și alții. Acțiunea lor a fost pentru moment oprită de domnitor, mulți dintre 
revoluționarii moldoveni fiind obligați să fugă în Transilvania, unde au participat la marea adunare 
românească de aici, de la Blaj, sub influența căreia au făcut un nou program, mult mai curajos, în 
mai 1848, la Brașov. În acest program, revoluționarii moldoveni cereau împărțirea pământului la 
țărani și unirea Țării Românești și Moldovei. Alți revoluționari moldoveni, în frunte cu Mihail 
Kogălniceanu, s-au refugiat în Bucovina [...], unde elaborează un nou program, și el cu cereri 
revoluționare, care ar fi schimbat din temelii soarta românilor, cum ar fi unirea Principatelor și 
emanciparea țăranilor. 

Revoluționarii  din Țara Românească au fost mai bine organizați și au reușit să cucerească 
puterea [...]. Revoluția a început [...] la Islaz, în 9 iunie 1848. Aici s-a format primul guvern 
revoluționar, compus din Ion Heliade Rădulescu, Ștefan Golescu, Christian Tell și alții, și s-a 
prezentat în fața poporului o proclamație care era de fapt programul revoluției. Revoluționarii au 
pornit spre București, unde, sub presiunea poporului, domnul a abdicat (a părăsit tronul), iar 
puterea a fost preluată de guvernul revoluționar [...].”   

   (I. A. Pop, Istoria ilustrată a românilor pentru tineri) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi spațiul istoric în care se organizează „marea adunare românească“, precizat în sursa dată.

            2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi denumirea dată anului 1848 și un motiv al acordării acestui nume, la care se referă 

sursa dată.          6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la evenimentele din Țara Românească. 

            6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la programele revoluționarilor 

moldoveni, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.   10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia implicarea României în 

„criza orientală“ a influențat evoluția statului român. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric 
relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)  4 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre spațiul românesc în Evul Mediu, 
având în vedere: 
- precizarea unei autonomii locale din spațiul românesc, din secolele al IX-lea – al XIII-lea; 
- menţionarea a două asemănări între autonomiile locale din spațiul românesc, din secolul al XI-lea – 

prima jumătate a secolului al XIII-lea;  
- prezentarea unui fapt istoric din secolul al XIV-lea care a contribuit la constituirea unui stat în 

spațiul românesc;  
- menţionarea a două acțiuni la care participă românii în prima jumătate a secolului al XV-lea, în 

cadrul relațiilor internaționale; 
- formularea unui punct de vedere referitor la implicarea românilor în relațiile internaționale din a 

doua jumătate a secolului al XV-lea şi susținerea acestuia printr-un argument istoric. 
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2019 
Proba E. c) 

Istorie 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Varianta 6 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Pactul de la Varșovia. Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: vizita lui Gorbaciov în România, în mai 1987, Ceaușescu 

și-a reafirmat angajamentul față de planificarea economică centralizată rigidă și, în cuvântarea 
rostită la 14 decembrie 1987 [...], a subliniat că mecanismele de piață erau incompatibile cu 
societatea comunistă etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat 
din sursă/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: Ceaușescu, România/București/Uniunea Sovietică. Se 
punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în 
enunț).           (3px2=6p) 

4. 3 puncte pentru scrierea literei B 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemple: Cauză: datorită celor două demersuri care au plasat-o în centrul atenției internaționale 
și efect: Individualizarea României în cadrul blocului sovietic s-a conturat şi mai viguros în 1967. 
SAU Cauză: fiindcă era considerat un exponent al antisovietismului și efect: Richard Nixon, fusese 
tratat cu ostentativă nepăsare la Moscova etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două practici politice utilizate de regimul totalitar 
din România postbelică, în afara celor la care se referă sursele date   (1px2=2p) 
Exemple: adoptarea Constituției din 1948/1952/1965, colectivizarea agriculturii etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei practici politice menționate - o scurtă expunere în care 
sunt precizate două informații referitoare la practica politică    (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între acțiunile desfășurate în România, în 
ultimul deceniu al secolului al XX-lea 
Exemple: consolidează democrația, vizează respectarea drepturilor cetățenești etc. Se punctează 
orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 

 

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru răspunsul: Blaj/Transilvania. Se punctează orice mod de redactare a 

răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XIX-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: «primăvara popoarelor» 

3 puncte pentru menționarea oricărui motiv al acordării acestui nume 
Exemple: deoarece din Franța și Italia până în Polonia […], forțele revoluționare s-au ridicat la 
luptă contra vechilor regimuri, deoarece forțele revoluționare s-au ridicat la luptă pentru 
democrație și constituție etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin 
citat din sursă/menționare sau în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii la evenimentele 
din Țara Românească         (3px2=6p) 
Exemple: Revoluționarii  din Țara Românească au fost mai bine organizați și au reușit să 
cucerească puterea; Revoluția a început [...] la Islaz, în 9 iunie 1848, s-a format un guvern 
revoluționar etc. Se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din 
sursă/menționare sau în enunț). 
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5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 
programele revoluționarilor moldoveni 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
Exemple: Revoluționarii moldoveni au elaborat programe care cuprind obiective naționale. 
Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: În acest program, revoluționarii moldoveni cereau 
împărțirea pământului la țărani și unirea Țării Românești și Moldovei și Alți revoluționari moldoveni, în 
frunte cu Mihail Kogălniceanu, s-au refugiat în Bucovina [...], unde elaborează un nou program, și el 
cu cereri revoluționare, care ar fi schimbat din temelii soarta românilor, cum ar fi unirea Principatelor 
SAU Programele revoluționarilor moldoveni au fost influențate de contextul istoric. Informațiile care 
susțin punctul de vedere sunt: În Moldova, revoluția a pornit în martie 1848 printr-o adunare la Iași, 
unde s-a formulat și programul destul de moderat, spre a nu da ocazie să intervină trupele ruse, care 
așteptau la Prut și mulți dintre revoluționarii moldoveni fiind obligați să fugă în Transilvania, unde au 
participat la marea adunare românească de aici, de la Blaj, sub influența căreia au făcut un nou 
program, mult mai curajos, în mai 1848, la Brașov etc. Punctajul total (10 puncte) sau cel parțial (7 
puncte) se acordă răspunsului care cuprinde atât punctul de vedere, cât și informațiile/informația. 
Nu se punctează doar punctul de vedere sau doar informațiile/informația. 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 
exemplu: obținerea/recunoașterea independenței României, Tratatul de la București din 1913 
etc. ) prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt și prin utilizarea conectorilor care 
exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, astfel etc.) 

 

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte pentru precizarea oricărei autonomii locale din spațiul românesc, din secolele al IX-lea – 
al XIII-lea (de exemplu: voievodatul lui Gelu, autonomia locală condusă de Litovoi etc.) 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două asemănări între autonomiile locale din spațiul 
românesc, din secolul al XI-lea – prima jumătate a secolului al XIII-lea (de exemplu: au 
contribuit la constituirea statelor medievale, au conducători cu atribuții militare, administrative, 
judecătorești, se confruntă cu politica expansionistă a statelor vecine etc.)   (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric din secolul al XIV-lea care a contribuit la 
constituirea unui stat în spațiul românesc (de exemplu: obținerea independenței Țării Românești 
față de Ungaria în 1330, formarea instituțiilor centrale etc.) 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la faptul istoric și se utilizează relația cauză-efect 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la faptul istoric 
- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acțiuni la care participă românii în prima 

jumătate a secolului al XV-lea, în cadrul relațiilor internaționale (de exemplu: Tratatul încheiat 
între Moldova și Polonia la începutul secolului al XV-lea, participarea lui Iancu de Hunedoara la 
„Campania cea lungă“, lupta de la Varna din 1444 etc.)    (3px2=6p) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la implicarea românilor în relațiile 
internaționale din a doua jumătate a secolului al XV-lea (de exemplu: Românii se implică în 
relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XV-lea prin politica antiotomană., 
Românii participă, prin diplomație, la relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al 
XV-lea. etc.) 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest 
fapt și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(așadar, astfel etc.) 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2019 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 8  
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera voca�ională � profil artistic, toate specializările; � profil 
sportiv, toate specializările; � profil pedagogic, specializările: bibliotecar�documentarist, instructor�animator, 
instructor pentru activită�i extra�colare, pedagog �colar; � profil teologic, toate specializările. 
 

� Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
� Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

Citi�i, cu aten�ie, sursele de mai jos: 
A. „O povară în plus pentru economia României era prezența copleșitoare a Uniunii 

Sovietice. Plata despăgubirilor de război, în care se includeau alimente și materii prime de toate 
felurile, pradă de război, în special echipament industrial și obligația de a furniza armatelor sovietice 
din teren tot felul de bunuri au secătuit țara de resurse de care avea mare nevoie pentru propria 
redresare economică.  

În prima jumătate a anului 1947, Partidul Comunist a acționat pentru a4și mări controlul 
asupra tuturor ramurilor economiei. Planificarea și conducerea centralizată erau la ordinea zilei și 
toate măsurile pe care le4a luat s4au dovedit a fi doar faza pregătitoare în vederea naționalizării 
industriei și colectivizării agriculturii. La 5 aprilie, un nou Minister al Industriei și Comerțului, care 
combina atributele a numeroase alte agenții de stat, și4a asumat puteri largi în strângerea și 
distribuția bunurilor agricole și industriale de consum, alocarea materiilor prime pentru industrie [...] și 
în controlarea creditelor. Transformarea economiei românești în conformitate cu modelul sovietic a 
fost însoțită de integrarea ei în blocul sovietic.” 

(M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, S.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

B. „Speranțele românilor într4un viitor economic din ce în ce mai luminos au fost sporite de 
existența unei cantități din ce în ce mai mare de bunuri de larg consum la sfârșitul anilor `60, dar 
când restricțiile au ajuns un lucru la ordinea zilei, în anii `70 și `80, aceste speranțe au fost 
zdruncinate. În lumina admirației lui Ceaușescu pentru Stalin, nu este surprinzător faptul că politica 
economică a fost caracterizată de obsesia pentru industrializare și opoziția totală față de orice formă 
de proprietate privată. În consecință, Ceaușescu a fost cu atât mai iritat de faptul că promotorul 
reformelor economice în blocul răsăritean, în 1985, avea să fie noul lider al Uniunii Sovietice, Mihail 
Gorbaciov, și ca atare, la ședința Comitetului Central al Partidului Comunist din noiembrie 1985, și4a 
exprimat opoziția față de schimbare. [...] Ceaușescu a intervenit în mod constant în probleme 
economice și [...] a continuat «vizitele de lucru» în întreprinderile unde dădea «indicații prețioase». 
Prin urmare, aceste indicații erau aplicate, în măsura în care era posibil, dar asta ducea la ajustări 
continue ale politicii și practicii economice, care4i năuceau pe conducătorii de întreprinderi și pe 
muncitori, având un efect opus celui dorit [...]. România și4a întors privirea către țările Europei 
Occidentale pentru împrumuturi, dar plata acestora fusese evaluată pe baza unor estimări prea 
optimiste cu privire la capacitatea de a plăti datoriile prin exporturi, întrucât acestea s4au dovedit a fi 
de slabă calitate.”         (D. Deletant, România sub regimul comunist) 
 

Pornind de la aceste surse, răspunde�i la următoarele cerin�e: 
1. Numi�i un conducător politic precizat în sursa B.     2 puncte 
2. Preciza�i, din sursa A, o informație referitoare la despăgubirile de război.  2 puncte 
3. Men�iona�i formațiunea politică și un spațiu istoric la care se referă atât sursa A, cât și sursa B.

             6 puncte 
4. Scrie�i, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care sus�ine că măsurile economice 

vizau și agricultura.          3 puncte  
5. Scrie�i o rela�ie cauză4efect stabilită între două informa�ii selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informa�ii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezenta�i alte două acțiuni din politica internă a statului român desfășurate în perioada 

totalitarismului, în afara celor la care se referă sursele date.    6 puncte 
7. Men�iona�i o caracteristică a democrației din România, în secolul al XX4lea. 4 puncte 
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SUBIECTUL al II0lea (30 de puncte) 
Citi�i, cu aten�ie, sursa de mai jos: 
„La 4/16 aprilie 1877 a fost semnată Convenția de la București, în temeiul căreia trupele 

rusești aveau dreptul să treacă pe teritoriul României, iar Rusia se obliga «a menține și a face să 
se respecte drepturile politice ale statului român [...], precum și a apăra integritatea teritorială a 
României».  

În ziua de 12/24 aprilie începea războiul ruso4turc, iar artileria turcă a bombardat localitățile 
românești de la Dunăre. [...] Războiul pentru independență începuse. [...] Participarea românilor – 
refuzată inițial [...] de țar – devenise indispensabilă pentru trupele rusești. În ziua de 16/28 august 
a avut loc [...] întâlnirea lui Carol I cu țarul Alexandru al II4lea și marele duce Nicolae. [...] După 
discuție [...], marele duce Nicolae i4a oferit domnitorului, în numele țarului Alexandru al II4lea, comanda 
supremă asupra trupelor rusești din fața Plevnei. [...] Prezența celor 38.000 de ostași români pe frontul 
de la Plevna a schimbat radical raportul de forțe în defavoarea turcilor. La 30 august a început cel 
de4al treilea atac asupra Plevnei, în urma căruia ostașii români au reușit, cu grele sacrificii, să 
cucerească reduta Grivița I. [...] După lupte grele și un lung asediu, Plevna a fost cucerită de 
trupele româno4ruse la 28 noiembrie/10 decembrie 1877, când comandantul cetății, Osman Pașa 
s4a predat. Ostașii români s4au acoperit de glorie nu numai în luptele de la Plevna, dar și de la 
Rahova, Smârdan și Vidin, pecetluind [...] independența de stat a României. [...] Ca urmare a 
înfrângerii militare suferite, Imperiul Otoman a cerut armistițiul. [...]  

Tratatul din 1/13 iulie 1878 recunoștea independența de stat a României, precum și 
reunirea Dobrogei cu patria mamă. Pe de altă parte, România a fost nevoită «să retrocedeze [...] 
împăratului Rusiei» trei județe din sudul Basarabiei. 

La 9/21 septembrie 1878 Consiliul de Miniștri a hotărât ca domnitorul Carol I să poarte titlul de 
«Alteță Regală». Prin aceasta se urmărea [...] afirmarea României în arena internațională – ca un stat 
independent și suveran, care a rupt definitiv cu trecutul de vasalitate față de Imperiul Otoman [...].” 
         (I. Scurtu, Monarhia în România) 
 

Pornind de la această sursă, răspunde�i la următoarele cerin�e: 
1. Numi�i o luptă precizată în sursa dată.       2 puncte 
2. Preciza�i secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Men�iona�i domnitorul României și scopul preluării titlului de Alteță Regală de către acesta, la 

care se referă sursa dată.        6 puncte 
4. Men�iona�i, din sursa dată, două informa�ii referitoare la Convenția de la București. 6 puncte  
5. Formula�i, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la ostașii români, sus�inându4l cu 

două informa�ii selectate din sursă.       10 puncte 
6. Argumenta�i, printr4un fapt istoric relevant, afirma�ia conform căreia statul român modern a fost 

consolidat în perioada anterioară evenimentelor descrise în sursa dată. (Se punctează 
prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea �i 
concluzia.)           4 puncte 

 
SUBIECTUL al III0lea (30 de puncte) 
 Elabora�i, în aproximativ două pagini, un eseu despre acțiunile militare și diplomatice 
desfășurate de români în Evul Mediu �i la începuturile modernității, având în vedere: 

4 precizarea unei instituții centrale din spațiul românesc, în Evul Mediu; 
4 menționarea a două ac�iuni militare la care participă românii în a doua jumătate a secolului al 

XIV4lea – prima jumătate a secolului al XV4lea și a două asemănări între acestea;  
4 prezentarea unei ac�iuni militare desfășurată în spațiul românesc, în a doua jumătate a 

secolului al XV4lea;  
4 formularea unui punct de vedere referitor la diplomația promovată de români la sfârșitul 

Evului Mediu și începuturile modernității �i sus�inerea acestuia printr4un argument istoric. 
Notă! Se punctează �i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, eviden�ierea 
rela4iei cauză0efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea �i concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice �i încadrarea eseului în limita de spa�iu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2019 
Proba E. c) 

Istorie 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Varianta 8 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Ceaușescu, Stalin, Mihail Gorbaciov/Gorbaciov Se 

punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în 
enunț). 

2. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: includeau alimente și materii prime de toate felurile, au 
secătuit țara de resursele de care avea nevoie pentru propria redresare economică etc. Se punctează 
orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

3. câte 3 puncte pentru fiecare răspuns: Partidul Comunist, România/Uniunea Sovietică Se 
punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în 
enunț).           (3px2=6p) 

4. 3 puncte pentru scrierea literei A 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
Exemple: Cauză: În lumina admirației lui Ceaușescu pentru Stalin, nu este surprinzător faptul că 
politica economică a fost caracterizată de obsesia pentru industrializare și opoziția totală față de 
orice formă de proprietate privată și efect: În consecință, Ceaușescu a fost cu atât mai iritat de 
faptul că promotorul reformelor economice în blocul răsăritean, în 1985, avea să fie noul lider al 
Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov SAU Cauză: Ceaușescu a fost cu atât mai iritat de faptul că 
promotorul reformelor economice în blocul răsăritean, în 1985, avea să fie noul lider al Uniunii 
Sovietice, Mihail Gorbaciov și efect: ca atare, la ședința Comitetului Central al Partidului Comunist 
din noiembrie 1985, și-a exprimat opoziția față de schimbare etc.  

6. câte 1 punct pentru menționarea oricăror alte două acțiuni din politica internă a statului român 
desfășurate în perioada totalitarismului, în afara celor la care se referă sursele date (1px2=2p) 
Exemple: adoptarea Constituției din 1948/1952/1965, utilizarea cenzurii etc. 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menționate - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la acțiune      (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a democrației din România, în secolul al XX-lea 
Exemple: garantează drepturile cetățenești, guvernarea pe baza principiului separării puterilor etc. Se 
punctează orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
 

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru oricare dintre răspunsurile: Grivița I, Plevna, Rahova, Smârdan, Vidin. Se punctează 

orice mod de redactare a răspunsului corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
2. 2 puncte pentru răspunsul: al XIX-lea Se punctează orice mod de redactare a răspunsului 

corect (prin precizare/menționare sau în enunț). 
3. 3 puncte pentru răspunsul: Carol I 

3 puncte pentru menționarea scopului preluării titlului de Alteță Regală de către Carol I 
Exemple: afirmarea României, ca stat independent, în relațiile internaționale, Prin aceasta se 
urmărea [...] afirmarea României în arena internațională – ca un stat independent și suveran, care 
a rupt definitiv cu trecutul de vasalitate față de Imperiul Otoman etc. Se punctează orice mod de 
redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 
Convenția de la București        (3px2=6p) 
Exemple: a fost semnată la 4/16 aprilie 1877, trupele rusești aveau dreptul să treacă pe 
teritoriul României, Rusia se obliga «a menține și a face să se respecte drepturile politice ale 
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statului român [...], precum și a apăra integritatea teritorială a României» etc. Se punctează 
orice mod de redactare a răspunsului corect (prin citat din sursă/menționare sau în enunț). 

5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la ostașii românii 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 
Exemple: În războiul antiotoman din 1877-1878, ostașii români au participat la cucerirea 
Plevnei. Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Prezența celor 38.000 de ostași 
români pe frontul de la Plevna a schimbat radical raportul de forțe în defavoarea turcilor. și La 
30 august a început cel de-al treilea atac asupra Plevnei, în urma căruia ostașii români au 
reușit, cu grele sacrificii, să cucerească reduta Grivița I. SAU  
Implicarea ostașilor români în războiul din 1877-1878 are consecințe negative pentru otomani. 
Informațiile care susțin punctul de vedere sunt: Prezența celor 38.000 de ostași români pe frontul 
de la Plevna a schimbat radical raportul de forțe în defavoarea turcilor. și După lupte grele și un 
lung asediu, Plevna a fost cucerită de trupele româno-ruse la 28 noiembrie/10 decembrie 1877, 
când comandantul cetății, Osman Pașa s-a predat. etc. Punctajul total (10 puncte) sau cel 
parțial (7 puncte) se acordă răspunsului care cuprinde atât punctul de vedere, cât și 
informațiile/informația. Nu se punctează doar punctul de vedere sau doar 
informațiile/informația. 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmației date - prezentarea oricărui fapt istoric relevant (de 
exemplu: reformele realizate în timpul domniei lui Al. I. Cuza (1859-1866); adoptarea 
Constituției din 1866 etc. ) prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt și prin utilizarea 
conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (așadar, astfel etc.) 

 

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte pentru precizarea oricărei instituții centrale din spațiul românesc, în Evul Mediu (de 
exemplu: Domnia, Biserica etc.)  

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni militare la care participă românii în a 
doua jumătate a secolului al XIV-lea – prima jumătate a secolului al XV-lea (de exemplu: lupta 
de la Rovine desfășurată la sfârșitul secolului al XIV-lea, lupta de la Nicopole din 1396, lupta de la 
Varna din 1444 etc.)          (3px2=6p) 
câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două asemănări între acestea (de exemplu: caracter 
antiotoman, se înscriu în politica de cruciadă, implicarea voievozilor români etc.)  (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărei acţiuni militare desfășurată în spațiul românesc, în a 
doua jumătate a secolului al XV-lea (de exemplu: lupta de la Vaslui din 1475, lupta de la 
Codrii Cosminului de la sfârșitul secolului al XV-lea etc.) 
3 puncte pentru prezentarea acțiunii militare menționate - o scurtă expunere în care sunt 
precizate două informații referitoare la acțiunea militară și se utilizează relația cauză-efect 

1 punct pentru precizarea doar a unei informații referitoare la acțiunea militară 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la diplomația promovată de români 

la sfârșitul Evului Mediu și începuturile modernității (de exemplu: Diplomația promovată de 
români la sfârșitul Evului Mediu și începuturile modernității are caracter antiotoman. SAU La 
sfârșitul Evului Mediu și începuturile modernității, diplomația promovată de români este orientată 
spre puteri creștine. etc.) 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – prezentarea 
oricărui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt și utilizarea 
conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (așadar, astfel etc.) 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2019 
Proba E. c) 

Istorie 
 MODEL 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Ultimul război pe care l-a purtat Iancu de Hunedoara cu Imperiul Otoman a fost la 

Belgrad, în 1456. Stăpânirea acestei cetăți însemna, de fapt, drum liber spre şesul din faţă; nu 
degeaba i se spunea doar „cheia regatului Ungariei”, așa după cum Chilia şi Cetatea Albă erau 
„cheile” Moldovei. De aceea Mahomed al II-lea se hotărî să o cucerească. În fruntea unei armate 
uriaşe […] el sosi la începutul lunii iulie în faţa cetăţii. Iancu, la rândul lui, luase măsurile cuvenite 
de apărare. Întărise garnizoana Belgradului […] și o aprovizionase cu cele necesare – muniţii şi 
alimente […]. Asediul a început în ziua de 5; în ziua de 14 avu loc lupta navală de la Salankemen 
în care turcii au fost învinşi; îndată după aceea sosi la Belgrad şi Iancu, a cărui armată cuprindea 
şi un corp de cruciaţi. Asaltul general se produse în după-amiaza zilei de 21 iulie. Turcii reuşesc în 
cele din urmă să pătrundă în oraş; [dar] un contraatac viguros îi sileşte să se retragă. A doua zi, 
are loc o nouă luptă la marginea oraşului. Pentru că sunt izbiţi în plin de artileria lui Iancu […] și 
atacaţi cu furie de cavalerie, precum şi de cruciaţi […], turcii sunt cuprinşi de panică şi se retrag în 
dezordine. […] Vestea că Belgradul nu putuse fi luat şi că Mahomed al II-lea […] a trebuit să fugă 
rănit, produse o extraordinară bucurie în toată Europa.”            (C. C. Giurescu, Istoria românilor) 
 

B. „Apelul papei Clement al VIII-lea către monarhii „creştini”, să se unească într-o ligă 
„sfântă” împotriva Imperiului Otoman, primise unele răspunsuri favorabile din Spania, din 
ducatele italiene Mantova, Toscana şi Ferrara, din câteva state germane şi de la împăratul 
Rudolf al II-lea de Habsburg […]. Ţările Române, în hotar cu Imperiul Otoman şi cu forţe 
armate proprii, prezentau o deosebită însemnătate. Diplomaţia habsburgică […] încheie tratate 
cu Aron Vodă al Moldovei şi cu Sigismund Bathory, principele Transilvaniei.  Mihai Viteazul, fără 
să mai aştepte propuneri, are iniţiativa diplomatică şi politică, hotărând cu amintiţii conducători «ca 
să fie nedespărţiţi unii cu alţii» şi să înceapă împreună acţiunea. […] Atacurile oştilor muntene din 
toamna şi iarna 1594-1595, pe linia Dunării […], înfrângerea tătarilor la Putineiu, Stăneşti şi 
Şerpăteşti, primele succese ale românilor moldoveni la Babadag, Măcin, Ismail […], Tighina, 
însemnau o întreită lovitură - [pentru otomani] - de ordin politic, militar şi economic […]. 
Reacţia Porţii: decide înlăturarea lui Mihai Viteazul şi transformarea Ţării Româneşti în 
paşalâc. Pentru a doua oară în secolul al XVI-lea, existenţa statului muntean este pusă în 
cumpănă.”         (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Scurtă istorie a românilor) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi o cetate precizată în sursa A.       2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa B o informație referitoare la Liga Sfântă.    2 puncte 
3. Menţionaţi două spații istorice la care se referă atât sursa A, cât și sursa B.   6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că românii obțin victoria 

în luptele desfășurate împotriva tătarilor.      3 puncte  
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi alte două acţiuni diplomatice la care participă românii în secolele al XV-lea - al XVI-lea, 

în afara celor la care se referă sursele date.       6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între două acţiuni militare în care sunt implicați românii în secolul al 

XIV-lea.           4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Constituţia din 1866 este cea dintâi Constituţie românească întocmită de reprezentanţii 

legitimi ai naţiunii române. [...] Această Constituţie introduce trei principii: principiul suveranităţii 
naţionale potrivit căruia toate puterile emană de la naţiune, principiul guvernării reprezentative, 
după care naţiunea nu poate guverna decât prin delegaţi şi principiul separării puterilor în stat, în 
legislativă, executivă şi judecătorească, ai căror titulari sunt independenţi unii de alţii. [...] [Domnul] 
[...]  se bucura de două privilegii monarhice: irevocabilitatea şi inviolabilitatea. [...]  

[Domnul] [...] putea să revoce miniştri, să provoace demisia guvernului, să nu sancţioneze o 
lege, să hotărască prorogarea* sau dizolvarea parlamentului, să acorde amnistii. [...]  

Nu întâmplător el era străin. Şi nu întâmplător dintr-o familie domnitoare din Europa (în 
cazul viitorului rege Carol I din familia Hohenzollern-Sigmaringen ce se afla pe tronul Germaniei). 
Era una dintre doleanţele cele mai însemnate ale Divanurilor ad-hoc din 1857. Românii voiau să 
consolideze statul lor ameninţat cu dezmembrarea de imperiile vecine. Ei sperau că un principe 
străin, dintr-o casă domnitoare din Apus, prin prestigiul ei şi, de ce nu, prin sprijinul familiei din care 
venea le va putea fi de folos în redobândirea independenţei şi păstrarea ei. [...] Şi mai era un rost 
al aducerii unui principe străin: oprirea rivalităţilor pământene pentru domnie. În această idee, a 
asigurării unei stabilităţi politice, Constituţia de la 1866 introduce principiul eredităţii în desemnarea 
monarhului (până atunci domnia fusese electivă, preferându-se, pe cât a fost cu putinţă, aceia care 
aveau legături de rudenie cu fostul domn).”          (I. Mamina, I. Bulei, Guverne şi guvernaţi) 

* amânarea ședințelor unei adunări legiuitoare pentru un anumit timp 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi legea fundamentală a statului român, precizată în sursa dată.   2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi conducătorul statului român și o atribuție a acestuia la care se referă sursa dată.

            6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la „națiune‟.   6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la motivele instaurării dinastiei 

străine în spațiul românesc, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia România se implică în 

relațiile internaționale în primele trei decenii după evenimentele la care se referă sursa dată. 
(Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă 
cauzalitatea şi concluzia.)        4 puncte 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre viața politică din România postbelică, 
având în vedere: 

- menţionarea a două acțiuni desfășurate în politica internă a statului român, în primul 
deceniu al perioadei postbelice;  

- prezentarea unui fapt istoric prin care România participă la relațiile internaționale din primul 
deceniu al perioadei postbelice;  

- precizarea unei cauze a instaurării național-comunismului în România și menţionarea a 
două fapte istorice  desfășurate de statul român în această perioadă; 

- formularea unui punct de vedere referitor la evoluția politică a României în ultimul deceniu 
al secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 MODEL 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte pentru numirea oricărei cetăți precizate în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la Liga Sfântă 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecărui spațiu istoric la care se referă atât sursa A cât și 

sursa B           (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine 

că românii obțin victoria în luptele desfășurate împotriva tătarilor 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror alte două acţiuni diplomatice la care participă românii 

în secolele al XV-lea - al XVI-lea, în afara celor la care se referă sursele date  (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni diplomatice menţionate  (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două acţiuni militare în care sunt 
implicați românii în secolul al XIV-lea 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte pentru numirea legii fundamentale a statului român, precizată în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea conducătorului statului român și a oricărei atribuții a 

acestuia la care se referă sursa dată       (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

„națiune‟           (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

motivele instaurării dinastiei străine în spațiul românesc 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acțiuni desfășurate în politica internă a 
statului român, în primul deceniu al perioadei postbelice    (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric prin care România participă la relațiile 
internaționale din primul deceniu al perioadei postbelice 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
faptul istoric menţionat 

- 2 puncte pentru precizarea oricărei cauze a instaurării național-comunismului în România  
câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice  desfășurate de statul român 
în această perioadă         (3px2=6p) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția politică a României în 
ultimul deceniu al secolului al XX-lea 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2018 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 9 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „În ciuda relațiilor cu Viena, încordate nu numai din pricina Transilvaniei, dar și din cea a 

chestiunii Dunării și a raporturilor comerciale, guvernul lui I. C. Brătianu s-a apropiat treptat de 
Puterile Centrale, ajungându-se în 1883 la semnarea unui Tratat de alianță cu Austro-Ungaria, la 
care au aderat apoi Germania și Italia. Tratatul va fi reînnoit în 1892, 1902 și 1913; prevederile sale 
au fost păstrate secrete, cunoscute fiind doar de prim-miniștri. Ele nu au fost aduse niciodată în 
discuția parlamentului, de teama respingerii lui. În contextul internațional de după Tratatul de la 
Berlin, aderarea la Tripla Alianță a avut totuși unele efecte favorabile pentru că a scos România din 
izolarea diplomatică în care se găsea, i-a consolidat poziția în Europa de sud-est, aducându-i în 
același timp unele avantaje economice pe piața Europei centrale; în același timp însă, ea a stânjenit 
lupta pentru unificarea națională și a îngreunat ajutorul pe care regatul îl putea acorda oficial 
românilor ardeleni. [...]  

În decembrie 1913, însuşi bătrânul rege Carol I declara ministrului Germaniei la Bucureşti că 
din cauza politicii naţionale austro-ungare «poporul român nu va merge alături de Austria în cazul 
unui război [...]».”  (V. Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre) 
 

B. „Pentru români [...] era necesar [...] să se consolideze [...] statul român așa cum era el la 
1878. Aceasta presupunea o perioadă de liniște. Privită sub acest raport [...] apropierea de Tripla 
Alianță oferea [...] o garanție mai puternică decât o alianță cu o singură mare putere. Apoi, din cele 
trei state membre ale acestui prim bloc politico-militar, cu Germania și Italia nu existau divergențe 
fundamentale. În sfârșit, apropierea era favorizată de importanți factori economici și politici. Relațiile 
comerciale ale României cu Austro-Ungaria și Germania erau deosebit de dezvoltate. [...] Schimbul 
s-a intensificat ca urmare a Convenției comerciale cu Austro-Ungaria, din 1875 [...]. Aceste relații 
erau de natură să determine anumite grupuri la acceptarea, dacă nu a unei alianțe, cel puțin a unei 
apropieri de Puterile Centrale. [...]  

Carol I pornea de la ideea că orientarea spre Puterile Centrale trebuia să constituie un 
element de bază al politicii externe a României [...]. Importantele prerogative pe care i le acorda 
Constituția măreau ponderea puterii sale nu numai pe plan intern, ci și în politica externă. În condițiile 
în care alegerea sau menținerea unui ministru depindea, în mare măsură de voința regelui, Carol I 
avea la îndemână un însemnat mijloc de presiune asupra miniștrilor pentru imprimarea unei anumite 
orientări în politica externă.”        (Istoria românilor) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi un document internațional precizat în sursa A.     2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la relațiile economice ale statului român. 2 puncte 
3. Menţionaţi regele României și alianța politico-militară, la care se referă atât sursa A, cât și sursa B.

            6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că legea fundamentală 

stabilea prerogativele monarhului în politica externă.     3 puncte  
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi două fapte istorice desfășurate de români pentru realizarea României Mari la 

începutul secolului al XX-lea.         6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între două proiecte politice referitoare la statul român elaborate în 

spațiul românesc, în prima jumătate a secolului al XIX-lea.    4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„[...] Perioada 1965-1974 a fost martora unor spectaculoase iniţiative diplomatice 

româneşti, care au adus Bucureştiului respectabilitate în ochii comunităţii internaţionale şi un statut 
special [...] în cadrul comunităţii socialiste. Conducători prestigioși, de Gaulle (1968), Nixon (1969), 
au venit în capitala română, aducând cu ei bunăvoinţa şi ajutorul economic al Occidentului; limitele 
toleranţei sovietice au fost deseori puse la încercare, românii [...] apropiindu-se de Iugoslavia, 
apărând până la capăt [...] dreptul comuniştilor cehoslovaci de a-şi pune în aplicare modelul dorit. 
România a fost de altfel singura membră a Pactului de la Varşovia care nu a participat la acțiunea 
din august 1968. 

Apropierea de Bonn şi stabilirea de relaţii diplomatice cu Republica Federală [Germania] 
(1967) într-un moment în care nicio ţară socialistă nu avea încă astfel de legături cu Occidentul, 
precum şi menţinerea de relaţii diplomatice cu Israelul implicat în Războiul de şase zile (1967) au 
fost şi ele atitudini singulare, curajoase, de natură a irita URSS. [...]  

Comuniştii români au refuzat de asemenea, cu consecvenţă, să participe la manevrele 
militare ale Pactului de la Varşovia şi să îngăduie astfel de manevre pe teritoriul ţării, susţinând în 
paralel ideea desfiinţării simultane a blocurilor militare.  

Orientarea diplomatică spre Apus a fost dublată de o restructurare a legăturilor comerciale 
externe: [...] tratativele pentru aderarea la GATT [Acordul General pentru Tarife şi Comerţ] au 
început în 1968 şi s-au încheiat în 1971; în acelaşi an începeau la Washington discuţiile privind 
aderarea la Fondul Monetar Internațional şi la Banca Mondială, România devenind membra celor 
două organizaţii în 1972; tot acum, delegaţii români cereau şi Pieţei Comune un regim preferenţial 
care le era acordat un an mai târziu (1973). Pentru a atrage capital, tehnologie și a-și asigura 
desfacerea produselor pe terțe piețe, guvernul a anunțat în 1971 înființarea de societăți mixte în 
care partea română urma să fie de 51%, restul, capital și profituri, revenind partenerului occidental. 
Până în 1973 fuseseră întemeiate 20 de astfel de societăți.”      

(V. Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi un lider occidental precizat în sursa dată.     2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi statul din Europa Occidentală şi o acțiune referitoare la acesta desfășurată de 

România în 1967, precizate în sursa dată.      6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la Pactul de la Varşovia.  6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la politica promovată de România în 

domeniul economic, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.   10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia viața politică din România 

se caracterizează prin democrație în ultimul deceniu al secolului al XX-lea. (Se punctează 
prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi 
concluzia.)          4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre spațiul românesc în contextul relațiilor 
internaționale din secolele al XV-lea – al XVIII-lea, având în vedere: 

- precizarea unei instituții centrale din spațiul românesc, în secolul al XV-lea; 
- menţionarea a două acțiuni diplomatice desfășurate de reprezentanți ai instituțiilor centrale 

din spațiul românesc extracarpatic în secolul al XV-lea și a câte unei trăsături a fiecăreia 
dintre aceste acțiuni;  

- prezentarea unei acțiuni diplomatice din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, referitoare 
la spațiul românesc;  

- formularea unui punct de vedere referitor la implicarea românilor în relațiile internaționale 
din a doua jumătate a secolului al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea şi susţinerea 
acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 9 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui document internațional precizat în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la relațiile economice 

ale statului român 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea regelui României și a alianței politico-militare, la care se referă 

atât sursa A, cât și sursa B        (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine 

că legea fundamentală stabilea prerogativele monarhului în politica externă 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două fapte istorice desfășurate de români pentru 

realizarea României Mari, la începutul secolului al XX-lea    (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menţionat   (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două proiecte politice referitoare la 
statul român elaborate în spațiul românesc, în prima jumătate a secolului al XIX-lea 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui lider occidental precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea statului din Europa Occidentală şi a oricărei acțiuni 

referitoare la acesta desfășurată de România în 1967, precizate în sursa dată (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

Pactul de la Varşovia         (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la politica 

promovată de România în domeniul economic 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte pentru precizarea oricărei instituții centrale din spațiul românesc, în secolul al XV-lea 
- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acțiuni diplomatice desfășurate de 

reprezentanți ai instituțiilor centrale din spațiul românesc extracarpatic în secolul al XV-lea 
și a oricărei trăsături a fiecăreia dintre aceste acțiuni    (3px4=12p) 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărei acțiuni diplomatice din a doua jumătate a secolului al 
XVI-lea, referitoare la spațiul românesc 
3 puncte pentru prezentarea acțiunii menţionate, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
acțiunea menţionată 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la implicarea românilor în relațiile 
internaționale din a doua jumătate a secolului al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2018 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 2 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 

Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Când izbucneşte revoluţia la Paris, în februarie 1848, unii dintre tinerii revoluționari, cum 

sunt fraţii Brătianu, se află la Paris. Se întorc [...] în ţară, unde domneau, la Bucureşti, Gheorghe 
Bibescu, iar, la Iaşi, Mihai Sturdza, şi încep să comploteze pentru a răsturna aceste guverne sau 
pentru a impune domnului reforme democratice. În martie 1848, se pregăteşte un complot în 
Moldova, dar este descoperit şi imediat înăbuşit de Mihai Vodă Sturdza. Unii sunt închişi, alţii 
reuşesc să fugă în străinătate, astfel încât revoluţia din Moldova este neizbutită din capul locului. În 
Ţara Românească în schimb, unde exista de altfel o burghezie mai dezvoltată decât în Moldova, 
tineretul revoluţionar reuşeşte să mobilizeze populaţia, să meargă până şi la sate [...]. Începe o 
adevărată revoluţie, cu Proclamaţia de la Islaz (9 iunie 1848); se întinde apoi la Bucureşti, unde se 
impune domnului Bibescu o proclamaţie pentru a face schimbări [...]. Vodă Bibescu, dându-şi 
seama că există riscul unei intervenţii străine pentru a înăbuşi această mişcare, după două zile 
abdică şi pleacă în străinătate. Timp de trei luni va rezista un guvern condus de aceşti tineri 
revoluţionari [...].”              (N. Djuvara, O scurtă istorie ilustrată a românilor) 
 

B. „Eşecul revoluţiei [de la 1848] a lăsat nerezolvate două probleme fundamentale ale 
făuririi naţiunii române – Unirea Principatelor şi Independenţa. Totuşi, [...] paşoptiştii aveau să 
realizeze recunoaşterea de facto a uneia cât şi a celeilalte de către Marile Puteri. Unioniştii români, 
cum erau denumiţi partizanii dobândirii statutului de naţiune de sine stătătoare, şi-au susţinut fără 
încetare cauza, dar, moderaţi de experienţa revoluţiei, au folosit tactul în tratativele cu Marile 
Puteri. 

Criza relaţiilor internaţionale, care a dus la Războiul Crimeii, a oferit unioniştilor 
deschiderea căutată. [...]. Prin Tratatul de la Paris din 1856, care a pus capăt Războiului Crimeii, 
puterile au subscris la două cerinţe exprimate de mult timp de către intelectualii şi politicienii 
români. În primul rând, au aşezat Moldova şi Ţara Românească sub protecţia lor colectivă, 
descurajând prin aceasta vreo intervenţie viitoare rusă şi otomană şi cerând Austriei să-şi retragă 
armata de ocupaţie aflată acolo din 1854 şi, în al doilea rând, au recunoscut dreptul românilor 
înșiși de a avea un cuvânt de spus în legătură cu stabilirea formei de guvernământ. Oferindu-li-se 
o astfel de ocazie, majoritatea românilor n-au mai lăsat niciun dubiu în privinţa dorinţei lor de unire 
şi independenţă [...].”                (K. Hitchins, România 1866-1947) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi un conducător politic din spaţiul românesc precizat în sursa A.   2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa B, o informaţie referitoare la Tratatul de la Paris.   2 puncte 
3. Menţionaţi cele două state româneşti la care se referă atât sursa A, cât şi sursa B. 6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că românii sunt implicați 

în tratative cu Marile Puteri.         3 puncte  
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi alte două fapte istorice referitoare la consolidarea statului român modern, 

desfășurate în secolul al XIX-lea, în afara celor la care se referă sursa B.   6 puncte 
7. Menţionaţi o constantă în desfășurarea acțiunilor la care participă românii la începutul 

secolului al XX-lea pentru realizarea României Mari.     4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Insuccesul suferit în iunie 1462 nu l-a făcut pe Ștefan cel Mare să abdice de la planul de 

încorporare a cetății Chilia la Moldova, cum fusese în timpul domniei lui Alexandru cel Bun și până 
în anul 1448, deoarece dacă rămânea în afara Moldovei putea fi oricând atacată de turci. [...] 
Supărarea regelui Ungariei [Matei Corvin] a crescut și din cauza incursiunilor făcute sau ordonate 
de Ștefan în Transilvania, cu scopul de a-l captura pe Petru Aron. [...] Cucerirea Chiliei de domnul 
Moldovei a fost considerată de regele Matei ca [...] un act de agresiune împotriva regatului său și 
ca o lovitură grea dată comerțului făcut de părțile răsăritene ale Ungariei. [...]  

Atent la mișcările forțelor armate otomane, Ștefan cel Mare [...] a menținut [...] cele mai 
strânse relații posibile cu Transilvania, în special cu orașele principale, ca Brașovul și Bistrița, din 
și prin care își putea procura armament și mai ales arme de foc.  

Polonii i-au promis ajutor militar împotriva oricărui dușman, dar numai după depunerea 
omagiului personal. Domnitorul Ștefan cel Mare s-a declarat de acord cu prestarea acestei forme 
de omagiu [...] la care oficialitățile polone în frunte cu regele, țineau foarte mult, fiindcă potrivit 
normelor și practicii feudale, fără «închinarea personală» niciuna din părți nu se considera obligată 
să respecte clauzele tratatelor încheiate. [...] Regele [Poloniei] Cazimir al IV-lea și-a luat obligația 
ca să-l sprijine cu toate forțele sale împotriva oricărui dușman și în special împotriva turcilor și 
tătarilor. Ajutorul polon promis împotriva dușmanilor Moldovei a fost inexistent, fiindcă Polonia se 
afla în conflict cu Ungaria, pentru Boemia.”          (N. Grigoraș, Moldova lui Ștefan cel Mare) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi un domn al Moldovei precizat în sursa dată.     2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi cetatea cucerită de domnul Moldovei și un motiv al acestei acțiuni, la care se referă 

sursa dată.          6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la Transilvania.   6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la relațiile politice stabilite între 

Moldova și Polonia, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.  10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia reprezentantul unei 

instituții politice centrale din spațiul românesc se implică în relațiile internaționale din 
secolele al XVII-lea – al XVIII-lea prin acțiuni militare sau diplomatice. (Se punctează 
prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi 
concluzia.)           4 puncte 

 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre totalitarism în Europa şi în România, 
în perioada postbelică, având în vedere: 

- precizarea unei ideologii totalitare care există în Europa și în România în perioada 
postbelică; 

- menţionarea a două practici politice totalitare utilizate în România postbelică și a câte unei 
caracteristici a fiecăreia dintre aceste practici; 

- prezentarea unui fapt istoric referitor la participarea României la Războiul Rece, în perioada 
stalinismului;  

- formularea unui punct de vedere referitor la atitudinea României în relațiile internaționale 
din perioada național-comunismului şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2018 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 2 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 

instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
 Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui conducător politic din spaţiul românesc precizat în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la Tratatul de la Paris 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecăruia dintre cele două state româneşti la care se referă 

atât sursa A, cât şi sursa B        (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine 

că românii sunt implicați în tratative cu Marile Puteri 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror alte două fapte istorice referitoare la consolidarea 

statului român modern desfășurate în secolul al XIX-lea, în afara celor la care se referă sursa 
B            (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menţionat   (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei constante în desfășurarea acțiunilor la care participă 
românii la începutul secolului al XX-lea pentru realizarea României Mari 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui domn al Moldovei precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea cetății cucerite de domnul Moldovei și a oricărui motiv al 

acestei acțiuni, la care se referă sursa dată      (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

Transilvania          (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la relațiile 

politice stabilite între Moldova și Polonia 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte pentru precizarea unei ideologii totalitare care există în Europa și în România  
- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două practici politice totalitare utilizate în 

România postbelică și a oricărei caracteristici a fiecăreia dintre aceste practici  
           (3px4=12p) 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la participarea României la 
Războiul Rece, în perioada stalinismului 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
faptul istoric menţionat 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la atitudinea României în relațiile 
internaționale din perioada național-comunismului 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2018 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 3 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Închegate în lupta împotriva dominaţiilor străine, cele două state române, Ţara 

Românească şi Moldova, au fost permanent silite să-şi apere existenţa împotriva marilor puteri 
vecine. [...] Acţiunea domnilor şi a forţelor care cooperau cu ei la elaborarea politicii externe a 
urmărit, în special, să găsească în alianţele încheiate sprijin împotriva puterilor hegemonice cele 
mai ameninţătoare, pentru ca [...] să poată asigura un grad cât mai înalt de autonomie ţărilor lor. 
Alianţele lui Basarab, Nicolae Alexandru şi ale unora dintre urmaşii lor cu puterile nord-balcanice 
au avut ca obiectiv principal contrabalansarea puterii Regatului ungar, în acea vreme forţa politică 
cea mai ameninţătoare pentru Ţara Românească.  

Cu Mircea [cel Bătrân], efortul de îndiguire a hegemonismului* Regatului ungar [...] s-a 
extins spre nord şi s-a manifestat prin alianţa cu Moldova şi Polonia. Pentru a susține lupta 
împotriva puterii otomane, care a devenit în zilele lui principala primejdie pentru Ţara 
Românească, Mircea a reluat legăturile cu Ungaria, sprijinul cel mai important în lupta cu Imperiul 
otoman.”       (Ş. Papacostea, Geneza statului în evul mediu românesc) 
*supremație politică a unui stat asupra altor state 

 

B. „În faţa ameninţării pe care o constituise tendinţa de dominaţie a regatului angevin 
[Ungaria], Moldova [...] lui Laţcu şi, poate, înainte chiar, a lui Bogdan, s-a orientat spre Polonia şi, 
prin mijlocirea ei, spre papalitate. Stabilirea legăturilor directe cu papalitatea a fost prima manifestare 
cunoscută a politicii externe a Moldovei în căutarea unui sprijin pentru efortul de a-şi consolida 
independenţa. Cu Petru Muşat, cu întregirea Moldovei în direcţia gurilor Dunării şi a Mării Negre, 
orizontul politicii externe a ţării se lărgeşte considerabil. Din 1387, odată cu omagiul domnului faţă de 
Vladislav Jagiello, regele Poloniei, Moldova îşi fixează, ceea ce avea să rămână timp de un secol 
opţiunea sa principală de politică externă, alianţa cu Polonia, determinată precumpănitor de 
primejdia restaurării dominaţiei ungare. [...] 

Şi în cazul Moldovei vremea celei mai remarcabile afirmări a puterii ei militare a coincis cu 
cea mai largă acţiune diplomatică, cea [...]  din timpul lui Ştefan cel Mare. Preluând domnia în condiţii 
grele create de pretendenţi şi facţiuni boiereşti, larg întreţinute din afară de Ungaria şi Polonia, 
Ştefan a căutat, în prima fază a domniei, sprijin în Regatul polon. Odată angajat însă în lupta cu 
Imperiul otoman el şi-a extins considerabil legăturile externe, trecând peste ceea ce fusese până 
atunci tendinţa puterilor suzerane de a interzice ţării relaţiile diplomatice cu alte puteri.”  

 (Ş. Papacostea, Geneza statului în evul mediu românesc) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi un conducător politic din spațiul românesc precizat în sursa A.   2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa B, o informaţie referitoare la Ştefan cel Mare.   2 puncte 
3. Menţionaţi două state medievale la care se referă atât sursa A, cât şi sursa B. 6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că spaţiul românesc a 

stabilit relaţii diplomatice cu papalitatea.       3 puncte  
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi două fapte istorice la care participă reprezentantul unei  instituţii centrale din spaţiul 

românesc, în secolele al XVI-lea – al XVIII-lea.       6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între două autonomii locale din secolele al XI-lea – al XIII-lea. 

            4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 

„Două au fost concesiile majore făcute de anglo-americani [lui Stalin]: recunoașterea [...] 
anexiunilor făcute [...] în anii 1939-1940 și acceptarea principiului ca URSS să dețină o zonă de 
siguranță [...] la frontierele sale vestice. [...] La începutul anului 1945, ca urmare a înaintării Armatei 
Roșii și a concesiilor făcute de Churchill și Roosevelt, Stalin realizase obiectivele fixate: 
recunoaşterea achiziţiilor teritoriale [...] şi crearea unei zone de control [...]. Care era intenţia 
dictatorului sovietic în privinţa regimului din ţările incluse în acest spaţiu? Răspunsul este oferit de 
Stalin însuşi în discuţiile, din aprilie 1945, cu delegaţia comuniștilor iugoslavi condusă de I. B. Tito: 
«[...] Fiecare impune propriul său sistem social până unde înaintează armatele sale». [...]  

Evoluţiile internaţionale care au dus la constituirea blocului sovietic [...] s-au reflectat şi 
repercutat şi în situația Partidului Comunist din România [...]. La reintrarea în viața politică [...] 
Partidul Comunist din România număra cel mult 5000 de membri și simpatizanți. [...] Fără cel de al 
Doilea Război Mondial, mai exact spus fără ocupaţia sovietică, el nu ar fi avut niciodată ocazia de 
a juca un rol în viaţa publică a ţării [...]. Prezenţa Armatei Roşii pe teritoriul României şi actul de la 
23 august 1944 au scos Partidul Comunist din ilegalitate – şi din anonimat – şi l-au propulsat în 
arena politică. [...] După reintrarea sa în legalitate, Partidul Comunist din România, ca de altfel 
toate partidele comuniste din ţările incluse în zona de securitate a URSS, a trebuit să-şi încadreze 
acţiunile în strategia şi tactica [...] de la Moscova.  

În funcţie însă de forţa lor şi de gradul de participare a Armatei Roşii la accesul lor la putere, 
comuniștii au încercat să acţioneze şi independent, potrivit intereselor lor specifice. Din acest ultim 
punct de vedere, comuniștii iugoslavi, care creaseră, doar prin mijloacele lor, noile structuri de 
putere, aveau manifestări de insubordonare [...] față de Moscova.”   

(F. Constantiniu, De la Războiul Fierbinte la Războiul Rece) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi conflictul politico-militar desfășurat în cadrul relațiilor internaționale, precizat în sursa 

dată.           2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi conducătorul sovietic și o concesie făcută acestuia de către liderii anglo-americani, 

la care se referă sursa dată.        6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la comuniștii iugoslavi.  6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la Partidul Comunist din România, 

susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.     10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia statul român se implică în 

„Războiul Rece“, în perioada național-comunismului. (Se punctează prezentarea unui fapt 
istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre formarea și consolidarea statului 
român (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), având în vedere: 

- menţionarea a două proiecte politice referitoare la statul român modern elaborate în secolul 
al XIX-lea și a câte unei caracteristici a fiecăruia dintre acestea; 

- precizarea unei cauze a adoptării Constituției din 1866; 
- prezentarea unei consecințe din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a participării 

României la relațiile internaționale;  
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluția statului român în primele trei decenii 

ale secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 3 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui conducător politic din spațiul românesc precizat în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la Ştefan cel Mare 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecărui stat medieval la care se referă atât sursa A cât şi 

sursa B           (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine 

că spaţiul românesc a stabilit relaţii diplomatice cu papalitatea 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două fapte istorice la care participă reprezentantul 

unei  instituţii centrale din spaţiul românesc, în secolele al XVI-lea – al XVIII-lea (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menţionat   (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două autonomii locale din secolele al 
XI-lea – al XIII-lea 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea conflictului politico-militar desfășurat în cadrul relațiilor internaționale, 

precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea conducătorului sovietic și a oricărei concesii făcută acestuia 

de către liderii anglo-americani, la care se referă sursa dată    (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

comuniștii iugoslavi         (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la Partidul 

Comunist din România 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două proiecte politice referitoare la statul român 
modern elaborate în secolul al XIX-lea și a oricărei caracteristici a fiecăruia dintre acestea
           (3px4=12p) 

- 2 puncte pentru precizarea oricărei cauze a adoptării Constituției din 1866 
- 2 puncte pentru menţionarea oricărei consecințe din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

a participării României la relațiile internaționale 
3 puncte pentru prezentarea consecinței menţionate, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
consecința menţionată 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția statului român în 
primele trei decenii ale  secolului al XX-lea 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2018 
Proba E. c) 

Istorie 
 MODEL 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera voca�ională � profil artistic, toate specializările; � profil 
sportiv, toate specializările; � profil pedagogic, specializările: bibliotecar�documentarist, instructor�animator, 
instructor pentru activită�i extra�colare, pedagog �colar; � profil teologic, toate specializările. 
 

� Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
� Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citi�i, cu aten�ie, sursele de mai jos: 
A. „România a fost cel mai activ aliat al Uniunii Sovietice în timpul crizei ungare [din1956].[2] 

Gheorghiu5Dej [2] a vizitat Budapesta după invazia sovietică, iar în comunicatul [2] oficial și5a 
exprimat părerea că acțiunea sovietică «era necesară și corectă». Guvernul român s5a făcut ecoul 
propagandei sovietice, denun�ând «contrarevolu�ia» [ungară] ca operă a «fasci�tilor reac�ionari» 
provoca�i de «imperiali�tii occidentali». For�elor sovietice li s5au oferit baze suplimentare pe pământ 
românesc [2], iar traficul feroviar [a fost] întrerupt pentru a permite transporturile militare. Satisfac�ia 
sovietică fa�ă de rolul României în 1956 a fost în avantajul �ării, doi ani mai târziu, când Hru�ciov a 
hotărât să retragă trupele sovietice. [2] Pozi�ia strategică a României, flancată de alte state membre 
ale Tratatului de la Var�ovia, a făcut ca propunerea de retragere a trupelor să nu nelini�tească Uniunea 
Sovietică din punct de vedere al securită�ii, orice temeri în legătură cu România ca aliat demn de 
încredere fiind risipite de ac�iunile acesteia din timpul revolu�iei ungare. Din acela�i motiv, măsura de 
precau�ie de a men�ine un număr mare de trupe sovietice în Ungaria după revolu�ie, i5a permis lui 
Hru�ciov să compenseze par�ial orice reducere generală de trupe sovietice în zonă. [2] Pentru a 
compensa retragerea sovietică �i pentru a mic�ora temerile sovietice că aceasta ar putea să afecteze 
sprijinul regimului din România, Gheorghiu5Dej a aprobat introducerea imediată a unor măsuri de 
securitate internă stringente pentru a men�ine controlul Partidului.” 

(M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, B.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

B. „Bucure�tiul nu numai că refuză să participe la invazia Cehoslovaciei, dar Ceau�escu 
condamnă public �i vehement, prin discursul său [...] din balconul clădirii CC al PCR, ac�iunea militară 
a Tratatului de la Var�ovia (URSS, Polonia, RD Germană, Bulgaria �i Ungaria). Liderul comunist 
român riscă atunci un pericol real al invadării �ării de trupele sovietice masate pe Prut. [2] La 4 
septembrie Marea Adunarea Na�ională aprobă o lege de înfiin�are a gărzilor patriotice. România nu 
era, prin toate aceste ac�iuni, independentă de Moscova, dar era, dintre toate �ările «socialiste», cea 
mai îndepărtată de ea. Fapt bine văzut �i încurajat de Occident. Pe de altă parte, aceste ac�iuni de 
independen�ă nu deranjau esen�ial Moscova, pentru că România păstra, pe plan intern, neabătute 
structurile sistemului instituit de Kremlin. [2]  

Tot mai multe măsuri de după 1971 îndreaptă România spre un regim preziden�ial, instituit [2] 
în 1974, odată cu înlăturarea lui I. Gh. Maurer din fruntea guvernului �i cu alegerea lui Ceau�escu în 
nou5creata func�ie de pre�edinte de republică. Un regim bazat pe cultul personalită�ii «Conducătorului», 
apropiat ca spirit, fast �i manifestări de cel nord5coreean.”            (I. Bulei, O istorie a românilor) 

 

Pornind de la aceste surse, răspunde�i la următoarele cerin�e: 
1. Numi�i un conducător politic precizat în sursa A.     2 puncte 
2. Preciza�i, din sursa B, o informa�ie referitoare la regimul prezidențial.   2 puncte 
3. Men�iona�i o țară și alianța politico5militară, la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 

            6 puncte 
4. Scrie�i, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care sus�ine că atitudinea statului 

român este apreciată de Occident.       3 puncte  
5. Scrie�i o rela�ie cauză5efect stabilită între două informa�ii selectate din sursa A, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informa�ii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezenta�i alte două practici politice totalitare utilizate în statul român, în afara celor la care se 

referă sursele A și B.         6 puncte 
7. Men�iona�i o caracteristică a legii fundamentale adoptate în statul român, în ultimul deceniu al 

secolului al XX5lea.         4 puncte 
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SUBIECTUL al II0lea (30 de puncte) 
Citi�i, cu aten�ie, sursa de mai jos: 
„Progresele expansiunii turcești [...] au sporit presiunea otomană la Dunăre și au creat o 

amenințare directă pentru independența Țării Românești. În confruntarea militară care se anunța, 
Vlad [Țepeș] s5a decis să preia inițiativa.  

Declan�area războiului antiotoman a fost precedată de o amplă ac�iune politică destinată să 
asigure consolidarea autorită�ii domne�ti, prin limitarea for�ei politice �i militare a marii boierimi, prin 
crearea unei puternice armate �i prin sprijinirea negustorilor localnici. [...] Conflictul dintre domn �i 
marea boierime [...] a îmbrăcat forme violente, domnul suprimând o mare parte a adversarilor săi. [...] 

În 1459, Vlad a refuzat plata tributului, iar în iarna anului 146151462 a atacat �i nimicit 
garnizoanele otomane de pe ambele maluri ale Dunării, de la Zimnicea până la gurile fluviului. 
Riposta otomană s5a manifestat prin organizarea unei expedi�ii conduse de însu�i sultanul Mahomed 
al II5lea, aflat [...] în fruntea celor mai puternice o�tiri de la cucerirea Constantinopolului. Vlad a 
aplicat tactica clasică a domnitorilor români: retragerea, pustiirea teritoriului care urma să fie 
străbătut de inamic �i lupta de hăr�uială. Astfel, în noaptea de 16 iunie 1462, Vlad a săvâr�it un atac 
nocturn asupra taberei sultanului [...]. Ocuparea capitalei 5 ora�ul Târgovi�te 5 abandonată de domn, 
nu a adus decizia politică �i militară a�teptată de sultan, astfel că în iunie a început retragerea 
armatei otomane, care sub loviturile for�elor române�ti a intrat în debandadă.  

Victoria lui Vlad Lepe� nu putea fi definitivă atât timp cât efortului militar românesc nu i se 
asociau for�ele coalizate ale statelor cre�tine. În vara anului 1462, turcii au reluat încercarea de a 
supune Lara Românească [...].”           (A. O�etea, Istoria poporului român) 
 

Pornind de la această sursă, răspunde�i la următoarele cerin�e: 
1. Numi�i capitala Țării Românești, precizată în sursa dată.    2 puncte 
2. Preciza�i secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Men�iona�i domnitorul Țării Românești și o cauză a izbucnirii conflictului cu otomanii, la care se 

referă sursa dată.          6 puncte 
4. Men�iona�i, din sursa dată, două informa�ii referitoare la măsurile prin care domnitorul �i5a 

consolidat autoritatea politică.        6 puncte  
5. Formula�i, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la consecințele declanșării expediției 

militare conduse de Mahomed al II5lea, sus�inându5l cu două informa�ii selectate din sursă. 
            10 puncte 

6. Argumenta�i, printr5un fapt istoric relevant, afirma�ia conform căreia românii participă la conflicte 
militare în secolul al XIV5lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant �i utilizarea 
conectorilor care exprimă cauzalitatea �i concluzia.)     4 puncte 
 

 
SUBIECTUL al III0lea (30 de puncte) 

Elabora�i, în aproximativ două pagini, un eseu despre spațiul românesc în secolul al XIX5lea 
și la începutul secolului al XX5lea, având în vedere: 

5 prezentarea unui proiect politic din prima jumătate a secolului al XIX5lea, care a contribuit la 
formarea statului român modern;  

5 menționarea a două fapte istorice care au loc în politica internă a statului român, în a doua 
jumătate a secolului al XIX5lea și precizarea unei constante în desfășurarea acestora; 

5 menționarea a două acțiuni prin care România participă la „criza orientală” din a doua 
jumătate a secolului al XIX5lea; 

5 formularea unui punct de vedere referitor la rolul României în relațiile internaționale de la 
începutul secolului al XX5lea si susținerea acestuia printr5un argument istoric. 

Notă! Se punctează �i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, eviden�ierea 
rela4iei cauză0efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea �i concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice �i încadrarea eseului în limita de spa�iu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2018 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE #I DE NOTARE 
 MODEL 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera voca�ională � profil artistic, toate specializările; � profil 
sportiv, toate specializările; � profil pedagogic, specializările: bibliotecar�documentarist, instructor�animator, 
instructor pentru activită�i extra�colare, pedagog �colar; � profil teologic, toate specializările. 
 

� Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerin,elor.  
� Nu se acordă frac,iuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
� Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împăr,irea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui conducător politic precizat în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la regimul prezidențial 
3. câte 3 puncte pentru men�ionarea oricărei țări și a alianței politico(militare, la care se referă atât 

sursa A, cât și sursa B         (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care sus�ine 

că atitudinea statului român este apreciată de Occident 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză(efect stabilită între două informații selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informa�ii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru men�ionarea oricăror alte două practici politice totalitare utilizate în statul 

român, în afara celor la care se referă sursele A și B     (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei practici politice men�ionate  (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru men�ionarea oricărei caracteristici a legii fundamentale adoptate în statul 
român, în ultimul deceniu al secolului al XX(lea 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte pentru numirea capitalei Țării Românești, precizată în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru men�ionarea domnitorului Țării Românești și oricărei cauze a izbucnirii 

conflictului cu otomanii, la care se referă sursa dată     (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru men�ionarea, din sursa dată, a oricăror două informa�ii referitoare la 

măsurile prin care domnitorul �i(a consolidat autoritatea politică   (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

consecințele declanșării expediției militare conduse de Mahomed al II(lea 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informa�ii care sus�in punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirma�iei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) �i concluzia 
(a�adar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informa,ia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

< 2 puncte pentru men�ionarea oricărui proiect politic din prima jumătate a secolului al XIX(lea, 
care a contribuit la formarea statului român modern 
3 puncte pentru prezentarea proiectului politic men�ionat, prin eviden�ierea rela�iei istorice 
de cauzalitate �i utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
proiectul politic men�ionat 

< câte 3 puncte pentru men�ionarea oricăror două fapte istorice care au loc în politica internă 
a statului român, în a doua jumătate a secolului al XIX(lea              (3px2=6p) 
2 puncte pentru precizarea oricărei constante în desfășurarea faptelor istorice menționate 

< câte 3 puncte pentru men�ionarea oricăror două acțiuni prin care România participă la 
„criza orientală” din a doua jumătate a secolului al XIX(lea            (3px2=6p) 

< 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la rolul României în relațiile 
internaționale de la începutul secolului al XX(lea 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr(un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) �i concluzia (a�adar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea =i exprimarea ideilor men,ionate – 6 puncte distribuite astfel: 

< 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea par�ială a limbajului istoric adecvat 

< 1 punct pentru structurarea eseului (introducere ( cuprins ( concluzie) 
< 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea par�ială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
< 1 punct pentru respectarea limitei de spa,iu 

�
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Examenul de bacalaureat național 2017 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 10 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „La 14 aprilie 1877, Carol a prezidat o ședință a Consiliului de Coroană […]. Elementele 

concrete ale situației erau clare majorității participanților și aceștia au acceptat convenția cu Rusia. 
M. Kogălniceanu, care a devenit ministru de externe […], a semnat convenția. […] Rusia a declarat 
război Turciei la 24 aprilie și, în aceeași zi, trupele ei au început să treacă Prutul în Moldova. 
Guvernul român însă a protestat pe loc, întrucât Senatul și Camera nu ratificaseră convenția. A 
protestat de asemenea cu putere față de emiterea de proclamații către poporul român de către 
comandanții militari ruși, considerând-o drept o uzurpare a autorității suverane. […] 

Opinia publică și membri ai Camerei cereau ca guvernul să declare imediat independența. 
[...] La 21 mai, M. Kogălniceanu a declarat că voturile Camerei și ale Senatului […] de ratificare a 
convenției cu Rusia, rupseseră automat ultimele legături ale României cu Imperiul Otoman și că 
românii erau astfel o națiune independentă. Camera a reacționat prompt, adoptând o moțiune prin 
care lua act de «independența absolută» a țării. Senatul a procedat la fel în aceeași zi. Însă 
inițiativa românească nu a câștigat simpatie în rândul marilor puteri. Acestea au dezaprobat actul 
ca o încălcare a tratatelor existente și o complicare și mai mare a unei situații și așa primejdioase.” 

 (K. Hitchins, România 1866-1947) 
 

B. „Rusia a voit să profite singură de victorie și a încheiat o pace separată cu otomanii, la San 
Stefano, în februarie 1878 [...]. Marile puteri, mai ales Anglia și Austro-Ungaria, au protestat și s-a 
încheiat, ca urmare, o nouă pace, la Berlin, de pe urma căreia echilibrul era în parte restabilit [...]: 
Anglia primea insula Cipru, Austro-Ungaria primea spre administrare Bosnia și Herțegovina, Bulgaria 
de la nord de Balcani devenea provincie autonomă sub suzeranitatea Imperiului Otoman, Rusia 
primea teritorii în Caucaz și la Marea Neagră. În același timp, a fost recunoscută independența 
României, Serbiei și a Muntenegrului. România nu avea însă numai motive de mulțumire. […] Țara 
nu a fost recunoscută drept cobeligerantă, iar Rusia, care se angajase să apere integritatea 
teritorială a României, ocupa din nou cele trei județe din sudul Basarabiei, importante pentru 
accesul la Dunăre. De asemenea, pentru recunoașterea deplină a independenței sale de către 
marile puteri, România trebuia să acorde cetățenie și locuitorilor necreștini de pe teritoriul său […]. 
Totuși, marile puteri au acceptat să recunoască, la propunerea Rusiei, unirea Dobrogei centrale și 
de nord și a Deltei Dunării cu România […].”           (I. A. Pop, Istoria românilor) 

 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi un stat căruia i se recunoaște independența în 1878, precizat în sursa B. 2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa A, o informaţie referitoare la ministrul de externe.   2 puncte 
3. Menţionaţi cele două mari puteri la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că guvernul a protestat 

față de acțiunile comandanților militari ruși.      3 puncte  
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi două măsuri de consolidare a statului român modern, adoptate în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea, înainte de evenimentele la care se referă sursele date.  6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între două acțiuni desfășurate de statul român în relațiile internaționale 

de la începutul secolului al XX-lea.       4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Politica externă a lui Petru [Muşat] a avut o linie precisă: alianţa strânsă cu Polonia şi cu 

Ţara Românească. [...] În 1387, el prestează [...] omagiu lui Vladislav Iagello [...] recunoscându-l 
ca suzeran al său şi făgăduindu-i ajutor împotriva duşmanilor. Bineînţeles, la rândul lui, şi regele 
Poloniei trebuia să-l ajute pe domnul Moldovei împotriva duşmanilor. [...] Recunoaşterea 
suzeranităţii polone a fost o măsură de precauţie din partea lui Petru. Ea împiedica un atac dinspre 
miazănoapte şi-i asigura în acelaşi timp un ajutor în caz de conflict cu ungurii. [...] Împrejurările 
determină ca acest ajutor să se producă în curând, dar nu sub formă militară și nici așa cum s-ar fi 
putut bănui, de la poloni spre moldoveni, ci [...] invers. În 1388 [...] regele Poloniei se adresează lui 
Petru, rugându-l să-l împrumute cu 4000 de ruble  de argint [...]. Petru [...] îi numără numai 3000. 
Primește, în schimb, un act specificând că suma va fi restituită în termen de trei ani, garanție fiind 
ținutul Haliciului – cunoscut [...] sub numele de Pocuția – pe care domnul Moldovei va avea drept 
să-l ocupe în caz de neachitare. [...]  

Petru a mijlocit şi apropierea domnului contemporan din Ţara Românească, Mircea cel 
Bătrân, de poloni. Unul dintre motivele care determinaseră pe domnul Moldovei să intre în legături 
strânse cu Vladislav Iagello, anume prevenirea unui atac ungar sau – în cazul în care s-ar produce 
– ajutor pentru a-l respinge, se potrivea în totul şi lui Mircea. Şi acesta putea fi atacat dinspre 
miazănoapte de unguri [...]. Iar primejdia era pentru el cu atât mai mare cu cât se putea adăuga şi 
un atac [...] al turcilor care ating în vremea aceasta linia Dunării. De aceea, Mircea caută aliaţi şi îi 
găseşte [...] în poloni. La 10 decembrie 1389, câteva luni numai după ce creştinii din Balcani 
fuseseră învinși de turci la Câmpia Mierlei, trimişii lui Mircea [...] încheiau la Radom, la miazăzi de 
Varşovia, un tratat de alianţă cu Vladislav Iagello. [...] La 17 martie 1390 [...] se face o specificare 
mai amănunţită a condiţiilor alianţei. Se prevedea, de data aceasta, că regele Poloniei nu va porni 
la războiul contra Ungariei fără să fi comunicat lui Mircea şi divanului acestuia motivul, perspectivă 
aprobată în prealabil de sfatul polon. De asemenea, dacă s-ar face pace între Sigismund, regele 
Ungariei, şi Mircea, ea va trebui să fie acceptată şi confirmată şi de Vladislav. Orice membru nou 
ar intra în această alianţă va fi nevoit să respecte prevederile contractului.” 

  (C. C. Giurescu, Istoria Românilor) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi lupta precizată în sursa dată.       2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi domnul Țării Românești și o cauză a alianței acestuia cu polonezii, la care se referă 

sursa dată.           6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la prevederile alianței dintre Țara 

Românească și Polonia, stabilite în 1390.      6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la omagiul depus de Petru Mușat, 

susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.     10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia românii participă la acțiuni 

diplomatice în a doua jumătate a secolului al XV-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt 
istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)  4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre stalinism și naţional-comunism în 
România, având în vedere: 

- menţionarea a două acţiuni desfăşurate în România în perioada stalinismului și precizarea 
unei caracteristici a uneia dintre acestea;  

- prezentarea unui fapt istoric referitor la atitudinea României în relaţiile internaţionale, în 
timpul stalinismului; 

- menţionarea a două acțiuni desfășurate de regimul național-comunist în România; 
- formularea unui punct de vedere referitor la politica externă a României în perioada 

național-comunismului şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2017 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 10 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui stat căruia i se recunoaște independența în 1878, precizat în 

sursa B 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa A, a oricărei informații referitoare la ministrul de externe  
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două mari puteri la care se referă atât 

sursa A, cât și sursa B         (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine 

că guvernul a protestat față de acțiunile comandanților militari ruși 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două măsuri de consolidare a statului român 

modern, adoptate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, înainte de evenimentele la care se 
referă sursele date         (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei măsuri menţionate    (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două acțiuni desfășurate de statul 
român în relațiile internaționale de la începutul secolului al XX-lea 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea luptei precizate în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea domnului Țării Românești și a oricărei cauze a alianței 

acestuia cu polonezii, la care se referă sursa dată     (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

prevederile alianței dintre Țara Românească și Polonia, stabilite în 1390  (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

omagiul depus de Petru Mușat  
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni desfăşurate în România în 
perioada stalinismului                 (3px2=6p) 
2 puncte pentru precizarea oricărei caracteristici a uneia dintre acțiunile precizate 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la atitudinea României în relaţiile 
internaţionale, în timpul stalinismului 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
faptul istoric menţionat 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni desfăşurate de regimul 
național-comunist în România               (3px2=6p) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la politica externă a României în 
perioada național-comunismului 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2017 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 2 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Avansul rapid al statului otoman în Peninsula Balcanică a creat [...] o ameninţare pentru 

Ţara Românească. Mircea cel Bătrân a reacţionat luând sub autoritatea sa ţara despotului Dobrotici, 
Dobrogea, şi trimiţând un corp de oaste pentru a-l sprijini pe Lazăr al Serbiei în bătălia de la 
Kossovopolje (1389) încheiată cu înfrângerea forţelor creştine. Scurt timp după biruinţă, noul sultan, 
Baiazid (fiul lui Murad), s-a angajat în operaţiuni militare în Anatolia, astfel că replica otomană la 
acţiunile lui Mircea a fost dată de unul din comandanţii otomani, Firuz bei, care a efectuat o 
incursiune de pradă [...] în Ţara Românească.  

Atacul otoman l-a găsit pe domnul Ţării Româneşti în raporturi tensionate cu regele Ungariei, 
Sigismund de Luxemburg, din cauza diferendului mai vechi privind Banatul de Severin. Pentru a 
contracara ameninţarea ungară, Mircea cel Bătrân a intrat în legătură - prin intermediul domnului 
Moldovei, Petru Mușat - cu regele Vladislav Jagello al Poloniei şi a încheiat o alianţă (1389), 
reînnoită în 1390 și 1391. Prezenţa otomană la Dunăre impunea însă cooperarea dintre Ţara 
Româneasca şi Ungaria. [...] Pentru a-şi consolida poziţia, în perspectiva iminentei invazii otomane, 
Mircea a încheiat un tratat cu Sigismund de Luxemburg (Braşov, 7 martie 1395) privind modalitatea 
de cooperare militară împotriva turcilor.”  (F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român) 

 

 
B. „[Iancu de Hunedoara] luase parte la lupta de la Semendria din 1437, la luptele de la 

Dunăre, din 1441, cu paşa Isak, în jurul Belgradului. Se ciocnise cu Mezed paşa la Sântimbru (18 
martie 1442) şi repurtase [...] o strălucită biruinţă asupra lui. În toamna aceluiaşi an, distrusese la 
Poarta de Fier un detaşament turcesc [...] şi sfărâmase, pe Ialomiţa, în Țara Românească, grosul 
armatei duşmane, luându-i o pradă uşoară [...]. Încurajat de aceste succese, întreprinsese marea 
expediţie din 1443 care a dus armatele creştine până dincolo de Sofia, în inima Balcanilor. În cursul 
ei, avusese mai multe biruinţe, luând mii de prizonieri şi o sumă de steaguri. O menţiune deosebită 
merită, în această expediţie, luptele din jurul Nişului [...] precum şi cele de la trecătoarea Kunoviţa, în 
timpul retragerii, între Sofia şi Niş (5 ianuarie 1444). Din nefericire, a doua mare expediţie, din 
toamna anului 1444, care trebuia să ducă la izgonirea turcilor din Europa şi la ocuparea 
Constantinopolului, se isprăvi în chip tragic, în vecinătatea oraşului Varna. [...] Nici în 1445, cu prilejul 
expediţiei pe Dunăre, nu se putu ajunge la un rezultat general apreciabil.” 

(C. C. Giurescu, Istoria Românilor) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi lupta precizată în sursa A.       2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa B, o informaţie referitoare la „expediția‟ din 1443.   2 puncte 
3. Menţionaţi câte un conducător politic din spațiul românesc la care se referă sursa A, respectiv 

sursa B.           6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că lupta creștinilor are 

drept scop alungarea otomanilor din Europa.      3 puncte  
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi două fapte istorice referitoare la acţiunile diplomatice la care participă românii în a 

doua jumătate a secolului al XV-lea.       6 puncte 
7. Menţionaţi o caracteristică a unei instituţii centrale din spaţiul românesc extracarpatic în 

secolul al XVI-lea.         4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Evenimentele care aveau loc în vestul Europei [...] i-au îndemnat pe intelectualii români să 

treacă la acțiune. La începutul lunii aprilie, boierii și reprezentanții orășenilor au organizat la Iași o 
întâlnire, în scopul de a denunța despotismul. [...] Erau hotărâți să limiteze puterile domnului 
Moldovei, Mihail Sturdza [...] fără intenția de a răsturna structurile politice și sociale existente [...]. 
Sturdza răspunse prin forță revendicării lor și, după scurte ciocniri, mulți dintre revoluționarii de 
frunte au fost exilați. 

În Țara Românească, [...] în luna martie, C. A. Rosetti [...] și Ion Ghica [...], printre alții, au 
format un comitet revoluționar însărcinat cu organizarea unei revolte armate. Nicolae Bălcescu, 
exponent al spiritului revoluționar în rândurile studențimii române de la Paris, s-a alăturat 
comitetului în aprilie. În data de 9/21 iunie 1848, la Islaz [...] membrii comitetului și-au pus planul în 
aplicare. [...] S-a dat citire unei Proclamații în care se prezenta programul revoluției. [...] Comitetul 
revoluționar își exprima intenția de a respecta toate tratatele în vigoare cu Imperiul Otoman, dar 
nu-și putea disimula ostilitatea față de Rusia, cerând să se pună capăt regimului instituit de 
Regulamentele Organice. În continuare, comitetul enumera principiile pe care își propunea să le 
promoveze în așezarea principatului pe un nou făgaș: egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor, 
împărțirea echitabilă a datoriilor publice prin impozit în raport cu veniturile, larga participare la viața 
politică prin vot universal, libertatea presei, a cuvântului și a întrunirilor, abolirea sistemului de 
clacă prin despăgubirea moșierilor, extinderea sistemului educațional printr-un învățământ gratuit 
și egal pentru toți cetățenii [...], desființarea tuturor rangurilor și titlurilor nobiliare și alegerea 
domnilor pe termen de cinci ani, din toate categoriile sociale. [...] 

Principalul teatru de acțiune a fost orașul București, unde revoluția a început la 11/23 iunie 
[...]. Străzile erau pline de oameni, cărora li se distribuiau copii ale Proclamației de la Islaz. 
Domnitorul Gheorghe Bibescu nu a opus niciun fel de rezistență și a acceptat imediat să semneze 
Proclamația ce urma să fie folosită, temporar, drept constituție; totodată, a recunoscut noul cabinet 
ministerial. Dar, în realitate, el nu a simpatizat cu aceste reforme, iar la 13/25 iunie a abdicat și a 
fugit la Brașov.” 

(M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi un document cu rol de constituție, precizat în sursa dată.   2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi un membru al comitetului revoluționar și atitudinea acestui organism față de o mare 

putere, la care se referă sursa dată.       6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la acțiunile din Moldova.  6 puncte 
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la principiile propuse de comitetul 

revoluționar din Țara Românească, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 
            10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia România participă la 
relațiile internaționale prin implicarea în „criza orientală‟. (Se punctează prezentarea unui fapt 
istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre statul român în perioada postbelică, 
având în vedere: 

- menţionarea a două măsuri adoptate pe plan intern în România, în perioada stalinismului și 
precizarea unei asemănări între acestea;  

- prezentarea unui fapt istoric referitor la implicarea României în Războiul Rece, în etapa 
stalinismului;  

- menţionarea a două caracteristici ale naţional-comunismului din România; 
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluția politică a României la sfârşitul 

secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2017 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 2 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea luptei precizate în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la „expediția‟ din 1443 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecărui conducător politic din spațiul românesc la care se 

referă sursa A, respectiv sursa B       (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine 

că lupta creștinilor are drept scop alungarea otomanilor din Europa 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două fapte istorice referitoare la acţiunile diplomatice 

la care participă românii în a doua jumătate a secolului al XV-lea   (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menţionat   (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a unei instituţii centrale din spaţiul 
românesc extracarpatic în secolul al XVI-lea 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui document cu rol de constituție, precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea oricărui membru al comitetului revoluționar și a atitudinii 

acestui organism față de oricare mare putere, la care se referă sursa dată  (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

acțiunile din Moldova         (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

principiile propuse de comitetul revoluționar din Țara Românească 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două măsuri adoptate pe plan intern în 
România, în perioada stalinismului               (3px2=6p) 
2 puncte pentru precizarea oricărei asemănări între măsurile menționate 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la implicarea României în 
Războiul Rece, în etapa stalinismului 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
faptul istoric menţionat 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale naţional-comunismului 
din România                  (3px2=6p) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția politică a României la 
sfârşitul secolului al XX-lea 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2017 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 4 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Din primăvara anului 1857, în Moldova, Costin Catargiu, ministrul de Interne al 

caimacamului, a trecut la acţiuni dure împotriva mişcării unioniste [...]. Manifestaţiile erau interzise, 
se efectuau nu numai destituiri de funcționari, dar şi arestări în rândul militanţilor unionişti, exista o 
adevărată atmosferă de teroare [...], iar, în paralel cu blocarea activităţii unioniştilor, se desfăşura o 
campanie de strângere silită a semnăturilor pe petiţii separatiste. Pentru a pune capăt acestei stări 
de lucruri a fost trimisă la Bucureşti o delegaţie [...] care s-a bucurat de o întâmpinare entuziastă 
din partea locuitorilor Țării Românești. Sosiţi la Bucureşti, ei au determinat Comisia de informare a 
puterilor garante, ai cărei membrii îşi începuseră activitatea în Principate, să delege o parte din 
membrii ei să viziteze Moldova.  

Prezenţa comisarilor a dezvăluit forţa mişcării unioniste în Moldova, mii de oameni 
ieşindu-le în întâmpinare. [...] Cu steaguri tricolore, manifestând entuziasm, [...] moldovenii şi-au 
dezvăluit măsura în care erau susținătorii programului unionist. Sub această impresie şi asaltaţi de 
reclamații, comisarii au cerut caimacamului Vogoridi să pună capăt acţiunilor împotriva cărora 
protestele fuseseră unanime. ”       (Istoria românilor) 
 

B. „În Țara Românească caimacamul Alexandru Ghica a acceptat, deși nu cu plăcere, 
înființarea de cluburi politice, ca în timpul revoluției din 1848 [...] Dorinţa de a participa la 
consultarea electorală era unanimă, deoarece pe această cale putea fi demonstrată puterilor 
garante adeziunea la cauza Unirii şi a constituirii statului modern. [...] În aceeaşi măsură cu 
interesul general care se manifesta faţă de alegerile ce urmau să aibă loc, caimacamul Ghica îşi 
dezvăluia anumite reticenţe faţă de radicalizarea atmosferei preelectorale. Era temător ca iniţiativa 
să nu fie preluată de revoluţionarii de la 1848 şi din această cauză a căutat să întârzie cât mai mult 
reîntoarcerea fruntaşilor exilaţi [...]. Dar, în acelaşi timp, Ghica a refuzat să devină un instrument 
antiunionist al Imperiului Otoman. El era un sincer partizan al unirii cu Moldova, sperând însă că, în 
condiţiile în care proiectul aducerii unui prinţ străin nu avea sorţi de reuşită, el avea să fie 
beneficiarul situaţiei, devenind domn al ambelor ţări. [...] În vara anului 1857, ultimii fruntaşi 
paşoptişti s-au reîntors în ţară [...]. Aceşti fruntaşi radicali au preluat [...] conducerea mişcării 
unioniste din Ţara Românească [...].”      (Istoria românilor) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi marea putere precizată în sursa B.      2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la membrii Comisiei de informare a puterilor 

garante.           2 puncte 
3. Menţionaţi cele două țări române la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că manifestațiile mișcării 

unioniste erau interzise.         3 puncte 
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi două acțiuni desfășurate de statul român modern în relațiile internaționale din a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea.        6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între două măsuri adoptate de statul român în politica internă, în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea.       4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„În prima jumătate a anilor ’70 a fost dezvoltată strategia politicii externe elaborată anterior, 

dar i-au fost aduse anumite modificări, în sensul că s-au făcut eforturi pentru îmbunătăţirea 
relaţiilor cu ţările din blocul sovietic şi în special cu URSS [...]. În această perioadă, principalele 
ţeluri ale politicii externe româneşti au fost obţinerea de credite şi tehnologie din Occident, 
creşterea rolului ţării pe arena internaţională [...] şi căutarea unor pieţe de desfacere pentru 
mărfurile româneşti. În plus, se urmăreau întărirea poziţiei lui Ceauşescu în ţară şi peste hotare şi 
prezentarea lui ca un partener serios al celor mai importanţi politicieni din lume. Prima ofensivă 
diplomatică a fost îndreptată spre Răsărit. Pentru a ameliora relaţiile cu Moscova, atât Ceauşescu, 
cât şi cei alături de care exercita puterea la Bucureşti au început să se întâlnească mai des cu 
delegaţii Uniunii Sovietice. [...] Vizita lui Ceauşescu în China din 1971 a dus la o nouă perioadă de 
răcire a relaţiilor româno-sovietice. La întoarcerea din R.P.Chineză, Ceauşescu a făcut o escală în 
URSS, dar nu s-a bucurat de o primire călduroasă. 

Impunerea unui plan accelerat de industrializare a obligat România să caute variante de 
colaborare economică cu ţările CAER [Consiliul de Ajutor Economic Reciproc], întrucât începuse 
să aibă probleme cu găsirea pieţelor de desfacere pentru produsele proprii [...].  

La fel de importante în această perioadă erau relaţiile cu ţările occidentale. A fost astfel 
continuată politica de deschidere, în special faţă de Statele Unite şi RFG [Republica Federală 
Germania]. După vizita lui Nixon la Bucureşti din 1969 şi a lui Ceauşescu la Washington din anul 
următor, relaţiile cu Statele Unite au căpătat o nouă dinamică, permiţând României, între altele, 
accesul în organizaţiile comerciale internaţionale. Au fost de asemenea intensificate schimburile 
economice reciproce, s-au dezvoltat relaţiile comerciale, schimburile tehnologice şi culturale. [...] În 
relaţiile cu RFG s-a ajuns la o înţelegere în problema emigrării persoanelor de naţionalitate 
germană domiciliate pe teritoriul României.”  

(A. Burakowski, Dictatura lui Nicolae Ceauşescu 1965-1989) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi conducătorul politic al României precizat în sursa dată.    2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi organizaţia economică internațională și un motiv al colaborării României cu aceasta, 

la care se referă sursa dată.        6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la relațiile României cu URSS. 

            6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la relațiile României cu țările 

occidentale, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.   10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia practicile politice utilizate în 

România, în perioada stalinismului, au caracter totalitar. (Se punctează prezentarea unui fapt 
istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
  

 Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre diplomație în Evul Mediu şi la 
începuturile modernităţii, având în vedere: 

- menționarea a două aspecte referitoare la o acțiune diplomatică la care participă românii în 
secolul al XIV-lea; 

- menționarea a două acțiuni diplomatice desfășurate de români în secolul al XV-lea și 
precizarea unei asemănări între acestea;  

- prezentarea unei acțiuni diplomatice la care participă un conducător din spațiul românesc în 
secolul al XVI-lea;  

- formularea unui punct de vedere referitor la diplomația promovată de spațiul românesc în 
secolele al XVII-lea – al XVIII-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2017 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 4 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea marii puteri precizate în sursa B 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa A, a oricărei informații referitoare la membrii Comisiei de 

informare a puterilor garante 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două țări române la care se referă atât 

sursa A, cât și sursa B         (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine 

că manifestațiile mișcării unioniste erau interzise  
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două acțiuni desfășurate de statul român modern în 

relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea   (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menţionate    (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două măsuri adoptate de statul român 
în politica internă, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea conducătorului politic al României precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea organizaţiei economice internaționale și a oricărui motiv al 

colaborării României cu aceasta, la care se referă sursa dată    (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

relațiile României cu URSS        (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la relațiile 

României cu țările occidentale 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 

 
 
 
 

Descarcat de pe ebacalaureat.ro



Ministerul Educaţiei Naţionale  
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la istorie  Varianta 4 
Barem de evaluare şi de notare 

Pagina 2 din 2 

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două aspecte referitoare la o acțiune 
diplomatică la care participă românii în secolul al XIV-lea            (3px2=6p) 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acțiuni diplomatice desfășurate de români 
în secolul al XV-lea                 (3px2=6p) 
2 puncte pentru precizarea oricărei asemănări între acțiunile diplomatice menționate 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărei acțiuni diplomatice la care participă un conducător 
din spațiul românesc în secolul al XVI-lea 
3 puncte pentru prezentarea acțiunii menţionate, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
acțiunea menţionată 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la diplomația promovată de spațiul 
românesc în secolele al XVII-lea – al XVIII-lea 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2017 
Proba E. c) 

Istorie 
 MODEL 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera voca�ională � profil artistic, toate specializările; � profil 
sportiv, toate specializările; � profil pedagogic, specializările: bibliotecar�documentarist, instructor�animator, 
instructor pentru activită�i extra�colare, pedagog �colar; � profil teologic, toate specializările. 
 

� Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
� Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
Citi�i, cu aten�ie, sursele de mai jos: 
A. „['] �erban Cantacuzino (1678.1688), s.a angajat în lungi tratative cu împăratul 

Leopold, în încercarea recunoa�terii neatârnării ['] 3ării Române�ti �i a domniei ereditare în 
familia sa [']. Curtea din Viena ['] nu era dispusă să accepte un stat românesc puternic la sud 
de Carpa�i [']. Ea s.a declarat totu�i de acord cu cererile lui �erban Cantacuzino (1688), dar, 
întrucât domnul român ['] �ovăia să facă pasul decisiv �i deschis al alăturării la coali�ia 
antiotomană, trupele imperiale [habsburgice] au pătruns – ca mijloc de represiune – pe teritoriul 
3ării Române�ti. �erban Cantacuzino s.a grăbit să trimită o solie la Viena pentru a finaliza 
negocierile �i a aduce închinarea sa �i a �ării fa�ă de împărat. Moartea lui nea�teptată a surprins 
solia în drum spre Viena.  

Succesorul său, Constantin Brâncoveanu (1688.1714) ['] a refuzat să se angajeze alături 
de Imperiul Habsburgic atât timp cât victoria acestuia nu era sigură. Supus �i el ['] presiunilor 
militare – trupele imperiale au pătruns în �ară �i i.au impus domnului să le asigure aprovizionarea – 
Constantin Brâncoveanu s.a alăturat turcilor ['] �i i.a înfrânt pe imperiali la Zărne�ti (1690).” 
         (F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român) 
 

B. „Domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir (1710 – 1711), ['] urmează însă aceea�i orientare 
antiotomană, fiind preocupat în egală măsură să scoată Moldova de sub ascultarea Por�ii �i să 
asigure o domnie autoritară �i ereditară. În acest scop, el a semnat la Luck (Lu�k) un tratat cu �arul 
Petru I (1711) prin care se prevedea că domnia va rămâne, prin descenden�ă masculină, în familia 
Cantemir, exceptându.se abandonarea ortodoxiei sau încălcarea credin�ei fa�ă de �ar (art. III), 
«toată puterea statului va fi în mâna domnului» (art. VI) �i se indicau hotarele Moldovei: Nistru, 
Dunărea, Transilvania, 3ara Românească [']. Campania antiotomană a lui Petru I s.a încheiat însă 
cu înfrângerea de la Stănile�ti (1711), astfel că Dimitrie Cantemir a fost constrâns să se refugieze 
în Rusia [']. 

Acțiunile celui considerat a fi un fidel al Por�ii �i atitudinea ambiguă a lui Constantin 
Brâncoveanu ['] au determinat Poarta să adopte măsuri care să.i consolideze controlul asupra 
celor două 3ări Române [']. În locul fugarului Cantemir a fost trimis din nou la Ia�i Nicolae 
Mavrocordat, care, de astă dată, pentru a.�i asigura concursul boierimii a adoptat o nea�teptată 
['] atitudine conciliantă.”      (F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român) 
 

 
Pornind de la aceste surse, răspunde�i la următoarele cerin�e: 

1. Numi�i lupta precizată în sursa A.       2 puncte 
2. Preciza�i, din sursa B, o informa�ie referitoare la lupta de la Stănilești.   2 puncte 
3. Men�iona�i domnul �i statul românesc la care se referă atât sursa A, cât �i sursa B. 6 puncte 
4. Scrie�i, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care sus�ine că domnul român a 

semnat un tratat cu țarul Rusiei.        3 puncte 
5. Scrie�i o rela�ie cauză.efect stabilită între două informa�ii selectate din sursa A, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informa�ii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezenta�i două institu�ii centrale din spațiul românesc în secolele al XIV.lea . al XVI.lea. 

            6 puncte 
7. Men�iona�i o asemănare între două acțiuni militare la care au participat românii în secolul al XV.lea.

            4 puncte 
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SUBIECTUL al II/lea (30 de puncte) 
 
Citiți, cu atenție, sursa de mai jos: 

 „La 12 noiembrie 1918, s.a întrunit Consiliul Național [...] și a declarat că, în virtutea 
hotărârii Constituantei din 27 octombrie, își impune autoritatea asupra întregii Bucovine. [...] În ziua 
următoare, Consiliul Național a dezbătut o serie de probleme stringente: strângerea legăturilor cu 
guvernul de la Iași și cu transilvănenii, reforme democratice (legea agrară, reforma electorală) [...], 
reorganizarea justiției și a învățământului, autonomia cultelor, îmbunătățirea comunicațiilor etc. 

Consiliul Național a strâns contactele cu factorul politic de la Iași, cu Comitetul refugiaților 
bucovineni de aici. [...] Sextil Pușcariu, unul din membrii Consiliului Național, [...] a stat câteva zile 
la Iași și a fost primit de prim.ministru, generalul Coandă, a avut întâlniri [...] cu alți oameni politici, 
a fost primit în audiență de Rege și de Regină. Discuțiile au avut în vedere modalitatea concretă de 
înfăptuire a unirii și viitoarea situație a Bucovinei în cadrul României întregite. [...] 

La 15/28 noiembrie 1918, s.au desfășurat lucrările Congresului General al Bucovinei [...]. 
Președintele Congresului, Iancu Flondor, a prezentat Moțiunea, care s.a constituit într.o hotărâtă 
declarație de unire. [...] Motivarea Moțiunii a fost făcută și de Ion Nistor, care a insistat asupra 
unității națiunii române [...]. Supusă la vot, Moțiunea a fost primită într.o atmosferă de mare 
entuziasm [...]. Congresul a adresat o telegramă Regelui Ferdinand, prin care i se aducea la 
cunoștință «Unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei în hotarele ei actuale cu Regatul 
României». [...] 

Regele Ferdinand și prim.ministrul, Ion I.C. Brătianu semnau, la 18 decembrie, decretul.lege 
referitor la consfințirea, pe plan intern, a Unirii Bucovinei. Un alt decret se referea la administrația 
acesteia. Din partea Bucovinei intrau în guvern doi miniștri de stat fără portofoliu [...].‟ 

(Istoria românilor) 
 Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe: 
1. Numiți un prim.ministru al României precizat în sursa dată.       2 puncte 
2. Precizați secolul la care se referă sursa dată.         2 puncte 
3. Menționați regele României și un document semnat de acesta, la care se referă sursa dată.

               6 puncte  
4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la Congresul General al Bucovinei. 

               6 puncte 
5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la rolul Consiliului Național în 

cadrul evenimentelor din 1918, susținându.l cu două informații selectate din sursă.   10 puncte 
6. Argumentați, printr.un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia o practică politică din 

România Mare a contribuit la evoluția democratică a acesteia. (Se punctează prezentarea unui 
fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.)    4 puncte 

 
SUBIECTUL al III/lea (30 de puncte) 

 
Elabora�i, în aproximativ două pagini, un eseu despre România postbelică, având în vedere: 

− precizarea unei constituții adoptate în România, în perioada stalinismului și men�ionarea a 
două caracteristici ale acesteia;  

− prezentarea unui fapt istoric referitor la politica internă a României, desfășurat în perioada 
na�ional.comunismului;  

− men�ionarea câte unei acțiuni prin care România participă la relațiile internaționale, în perioada 
stalinismului, respectiv a na�ional.comunismului; 

− formularea unui punct de vedere referitor la construcția democrației în perioada 
postdecembristă �i sus�inerea acestuia printr.un argument istoric. 

Notă! Se punctează �i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, eviden�ierea 
rela3iei cauză/efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea �i concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice �i încadrarea eseului în limita de spa3iu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2017 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE #I DE NOTARE 
 MODEL 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera voca�ională � profil artistic, toate specializările; � profil 
sportiv, toate specializările; � profil pedagogic, specializările: bibliotecar�documentarist, instructor�animator, 
instructor pentru activită�i extra�colare, pedagog �colar; � profil teologic, toate specializările. 
 

� Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerin,elor.  
� Nu se acordă frac,iuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
� Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împăr,irea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte pentru numirea luptei precizate în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la lupta de la Stănilești 
3. câte 3 puncte pentru men�ionarea domnului �i a statului românesc la care se referă atât sursa 

A, cât �i sursa B          (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care sus�ine 

că domnul român a semnat un tratat cu țarul Rusiei 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză,efect stabilită între două informații selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informa�ii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru men�ionarea oricăror două institu�ii centrale din spațiul românesc în 

secolele al XIV,lea , al XVI,lea        (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei instituții men�ionate   (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru men�ionarea oricărei asemănări între două acțiuni militare la care au participat 
românii în secolul al XV,lea 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui prim,ministru al României precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru men�ionarea regelui României și a oricărui document semnat de acesta, 

la care se referă sursa dată        (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru men�ionarea, din sursa dată, a oricăror două informa�ii referitoare la 

Congresul General al Bucovinei        (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la rolul 

Consiliului Național în cadrul evenimentelor din 1918 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informa�ii care sus�in punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirma�iei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) �i concluzia 
(a�adar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
 

Informa,ia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  
; 2 puncte pentru precizarea oricărei constituții adoptate în România, în perioada 

stalinismului 
câte 3 puncte pentru men�ionarea oricăror două caracteristici ale constituției precizate 
           (3px2=6p) 

; 2 puncte pentru men�ionarea oricărui fapt istoric referitor la politica internă a României, 
desfășurat în perioada na�ional,comunismului  
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric men�ionat, prin eviden�ierea rela�iei istorice de 
cauzalitate �i utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
faptul istoric men�ionat 

; câte 3 puncte pentru men�ionarea fiecărei  acțiuni prin care România participă la relațiile 
internaționale, în perioada stalinismului, respectiv a na�ional,comunismului (3px2=6p) 

; 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la construcția democrației în  
perioada postdecembristă 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr,un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) �i concluzia (a�adar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea <i exprimarea ideilor men,ionate – 6 puncte distribuite astfel: 

; 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea par�ială a limbajului istoric adecvat 

; 1 punct pentru structurarea eseului (introducere , cuprins , concluzie) 
; 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea par�ială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
; 1 punct pentru respectarea limitei de spa,iu 

�
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Examenul de bacalaureat național 2016 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 1 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 

A. „După înlăturarea lui Cuza, se formează o locotenență domnească, cu rolul de a rezolva 
repede problemele tronului vacant, deoarece unele dintre puteri puneau unirea în pericol. Aducerea 
unui principe străin [...] era singura soluție viabilă. Astfel, la 10 mai 1866, în urma unui plebiscit, 
parlamentul proclamă solemn voința României de a rămâne unită, «având în fruntea sa, pe Carol I [...]».  

Printre primele acte importante înfăptuite sub noul domn se numără promovarea unei 
constituții [...]. Constituția din 1866 se baza pe nevoile societății românești exprimate și în 
programul de la 1848, în Convenția de la Paris (1858) și în Statutul lui Cuza (1864), având ca 
model constituția belgiană. Se proclamau unele principii de bază [...], anume «libertățile și 
drepturile fundamentale ale cetățeanului», «suveranitatea națională», «separarea puterilor în stat», 
responsabilitatea miniștrilor, sistemul parlamentar bicameral, monarhia constituțională și ereditară 
[...]. Numele oficial al țării, consemnat în actul fundamental, era România. Suveranul avea mari 
atribuții în materie executivă, dar și legislativă. Puterea legislativă o avea totuși parlamentul, format 
din Senat și Camera Deputaților. Camera avea drept de autoconducere, de interpelare și de 
anchetă. [...] Constituția, nerecunoscând niciun fel de tutelă externă, a fost promulgată de domn 
fără a ține seama de suzeranitatea turcă sau de puterile garante.”         (I. A. Pop, Istoria românilor) 
 

 
B. „Prin Decretul regal nr. 1045 din 27 februarie 1938, Carol al II-lea a promulgat noua 

Constituție. [...] Ea însemna ruperea pactului fundamental existent între națiune și monarhie, 
pact pe care îl enunțase Carol I în prima sa proclamație, după depunerea jurământului pe 
Constituția din 1 iulie 1866  [...] deoarece, pe de o parte, așa-zisa noua Constituție nu mai 
emana de la națiune, ci de la puterea executivă, iar pe de altă parte, pentru că nu s-a respectat 
modalitatea de revizuire a Constituției. [...] Separația puterilor în stat era în fapt desființată și se 
produce o concentrare masivă a puterii în mâinile regelui, care devine capul statului (art. 30). 
Puterea legislativă se exercită de rege prin reprezentațiunea națională (art. 31), iar puterea 
executivă este încredințată tot regelui care o exercită prin guvernul său (art. 32), preponderența 
regelui fiind clar formulată. [...] Regele putea convoca, închide, dizolva ambele Adunări sau 
numai una din ele [...] și le putea amâna lucrările [...].” 

 (E. Focșeneanu, Istoria constituțională a României (1859-1991)) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi un spațiu istoric precizat în sursa A.      2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la atribuțiile regelui.   2 puncte 
3. Menţionaţi conducătorul statului român și legea fundamentală la care se referă atât sursa A, cât 
și sursa B.           6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că principiul separării 
puterilor în stat este desființat.        3 puncte  

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul 
fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 

6. Prezentaţi două acțiuni desfășurate în statul român modern, anterioare evenimentelor 
descrise în sursa A.         6 puncte 

7. Menţionaţi o caracteristică a acțiunilor desfășurate de statul român modern în „criza 
orientală‟ din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.     4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„În august 1948, legea pentru reforma învățământului a închis toate școlile străine, inclusiv 

acelea administrate de culte. S-au făcut epurări în rândurile profesorilor și studenților de la 
universități. […] Ministerul Învățământului a interzis folosirea unor materiale didactice și a autorizat 
manuale încorporând precepte marxist-leniniste. Marxism-leninismul, în interpretarea lui Stalin, a 
devenit obligatoriu de la școala secundară în sus, predarea religiei a fost total interzisă. […]  

La începutul anului 1949, au fost înfiinţate două structuri principale ale Securităţii din 
Republica Populară Română. La 23 ianuarie, a fost creată Direcţia Generală a Miliţiei, chemată să 
înlocuiască Poliţia şi Jandarmeria, iar la 7 februarie au fost create trupele de securitate. Ambele 
organisme au fost plasate sub autoritatea Ministerului de Interne. Printre îndatoririle Miliţiei era şi 
aceea de a emite permise de şedere, ceea ce îi facilita sarcina de reglementare a mişcării 
populaţiei, de monitorizare a suspecţilor şi de pregătire a deportărilor. […] Principalele îndatoriri ale 
trupelor de securitate erau menţinerea ordinii publice în centrele industriale şi înăbuşirea oricărei 
rezistenţe faţă de măsurile guvernamentale, precum colectivizarea, confiscarea de bunuri şi 
proprietăţi. […] Un cadru legal pentru acţiunile Securităţii, ale Miliţiei şi trupelor de securitate a fost 
oferit de un nou sistem de justiţie, a cărui principală caracteristică era subordonarea faţă de 
Partidul Muncitoresc Român şi de stat. […] 

Supunerea față de Moscova […] a fost însoțită de o supunere la nivel de partid. Consolidarea 
puterii lui Gheorghiu-Dej depindea de măsura în care reușea să nu dea stăpânilor săi sovietici vreun 
motiv să-i pună sub semnul întrebării loialitatea.” 

 (M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi un lider politic precizat în sursa dată.      2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi formațiunea politică și forma de organizare a statului român, precizate în sursa dată.

            6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informații referitoare la învățământ.   6 puncte 
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la rolul structurilor înființate în 

1949, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.    10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia România se implică în 

relațiile internaționale, în perioada „Războiului Rece‟. (Se punctează prezentarea unui fapt 
istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre participarea românilor la relațiile 
internaționale din Evul Mediu şi de la începuturile modernității, având în vedere: 
- precizarea unui stat care a influenţat participarea românilor la relațiile internaționale din secolul 

al XIV-lea; 
- menţionarea a două cauze ale implicării spațiului românesc în relaţiile internaţionale din secolul 

al XV-lea și a două acţiuni diplomatice la care participă românii în această perioadă;  
- prezentarea unui fapt istoric desfășurat de un stat medieval românesc în relațiile internaționale 

din secolul al XVI-lea, în cadrul conflictelor militare; 
- formularea unui punct de vedere referitor la politica promovată de români în relațiile diplomatice de 

la începuturile modernității şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2016 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 1 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui spațiu istoric precizat în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la atribuțiile regelui 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea conducătorului statului român și a legii fundamentale la 

care se referă atât sursa A, cât și sursa B      (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine 

că principiul separării puterilor în stat este desființat 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două acțiuni desfășurate în statul român modern, 

anterioare evenimentelor descrise în sursa A      (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menţionate    (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a acțiunilor desfășurate de statul român 
modern în „criza orientală‟ din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui lider politic precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea formațiunii politice și a formei de organizare a statului 

român, precizate în sursa dată        (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

învățământ          (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la rolul 

structurilor înființate în 1949 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte pentru precizarea oricărui stat care a influenţat participarea românilor la relațiile 
internaționale din secolul al XIV-lea 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două cauze ale implicării spațiului românesc în 
relaţiile internaţionale din secolul al XV-lea și a oricăror două acţiuni diplomatice la care 
participă românii în această perioadă               (3px4=12p) 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric desfășurat de un stat medieval românesc 
în relațiile internaționale din secolul al XVI-lea, în cadrul conflictelor militare 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
faptul istoric menţionat 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la politica promovată de români în 
relațiile diplomatice de la începuturile modernității 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Istorie 
 Varianta 8 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Dorinţele Divanurilor ad-hoc nu au fost decât parţial îndeplinite. Turcia, Austria şi Anglia 

erau împotriva constituirii unui stat român: Istanbulul şi Londra, interesate în păstrarea integrităţii 
Imperiului otoman, îl considerau un pas al moldo-muntenilor spre independenţă, iar Viena se temea 
de reacţia românilor din Imperiul austriac. Conferința de la Paris (1858) a hotărât ca Principatele să 
rămână entităţi politice separate, avându-şi fiecare domnul şi adunarea sa, dar să se numească 
Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti, singurele instituţii comune fiind Curtea de Casaţie 
şi o Comisie Centrală, cu sediul la Focşani, pentru elaborarea legilor de interes comun. 

Opoziţiei marilor puteri europene, românii din Principate le-au răspuns cu un act de mare 
abilitate politică. Întrucât Convenţia de la Paris nu interzicea explicit alegerea aceleiaşi persoane ca 
domn în ambele Principate, unioniştii l-au ales pe colonelul Alexandru Ioan Cuza domn al Moldovei 
(5 ianuarie 1859), iar apoi şi al Ţării Româneşti (24 ianuarie 1859). Dubla alegere a lui Cuza a avut o 
dublă semnificaţie: mai întâi, ea a fost manifestarea a ceea ce N. Iorga a numit «sistemul faptului 
împlinit, acest element de originalitate, creat de români»; în al doilea rând, ea a pus temeliile statului 
român modern.”       (F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român) 
 

B. „Dubla alegere a lui Cuza a avut parte de ecouri diferite din partea puterilor garante, 
întrucât a ridicat din nou aceleaşi probleme ce întunecaseră procesul de redactare a Convenţiei de la 
Paris (1858). La Viena, acţiunile adunărilor din Moldova şi din Ţara Românească au fost denunţate 
ca revoluţionare, pentru că oficialităţile austriece continuau să privească orice formă de unire ca un 
obstacol în calea pătrunderii politice şi economice la Dunărea de Jos şi ca o încurajare a 
presupuselor tendinţe centrifuge printre românii din Transilvania şi Bucovina. Acestea au preconizat 
chiar o intervenţie militară. Franţa, pe de altă parte, a rămas neclintită în sprijinul unirii. Scopul lui 
Napoleon al III-lea era să extindă influenţa franceză într-o ţară de cultură romanică, influenţă care-i 
putea servi la împiedicarea accesului Rusiei la Marea Mediterană şi la abaterea intereselor Austriei 
în altă parte. Rusia sprijinea unirea ca un mijloc de a slăbi Austria şi Prusia, dar, în special, ca o 
posibilitate de a stabili relaţii mai strânse cu Franţa. Sardinia şi Prusia erau dispuse să aprobe unirea 
fie şi numai pentru a-şi promova propriile ambiţii în Italia şi, respectiv, Germania. Marea Britanie 
oscila. [...] Toate puterile au convenit până la urmă să se întâlnească la Paris, pentru a lua în discuţie 
reacţia faţă de faptul împlinit românesc.”          

 (K. Hitchins, Românii 1774-1866 ) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiți o putere garantă precizată în sursa B.      2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la Conferința de la Paris.  2 puncte 
3. Menţionaţi cele două Principate Române la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 

            6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că acțiunile unioniștilor 

au dus la întemeierea statului român modern.      3 puncte 
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi câte o acţiune din politica internă, respectiv din relațiile internaționale desfășurate în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru dezvoltarea statului român modern.  6 puncte 
7. Menţionaţi o constantă în desfășurarea faptelor istorice la care participă România la 

începutul secolului al XX-lea, în cadrul relațiilor internaționale.   4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 

 „Maramureșul era un ținut românesc din nordul Transilvaniei, vecin cu Moldova, aflat pe cale 
de a fi integrat în Regatul Ungar, organizat […] sub forma unui voievodat. Instituțiile românești de 
aici mai funcționau încă. Astfel, adunarea tuturor cnezilor țării – feudalii români locali – se întrunea 
periodic, spre a rezolva probleme curente și spre a alege voievodul. […] 

Influența ungară la est de Carpați era în pericol, datorită nemulțumirilor și revoltelor românilor 
și datorită presiunilor Poloniei […]. Atunci, regele ungar, a ales dintre românii maramureșeni […] 
pe un cneaz local înnobilat numit Dragoș, pe care l-a trimis în Moldova […] spre a-i atrage pe 
localnici și a conduce acea țară în numele suveranului ungar. Dragoș, de aceeași etnie cu 
localnicii, a fost acceptat ca voievod într-o regiune din Moldova […]. Totuși, românii de acolo erau 
nemulțumiți de dominația ungară […]. De această situație a profitat un alt român din Maramureș, 
numit Bogdan. El fusese voievodul țării, cu alte cuvinte, conducătorul Maramureșului, dar făcea 
parte din gruparea nemulțumită de dominația ungară. Bogdan s-a răzvrătit în Maramureș, unde a 
rezistat vreo două decenii (1342-1362), după care, cu o ceată de o sută până la două sute de 
cnezi credincioși, a trecut munții în Moldova. Aici, el […] i-a alungat pe urmașii și rudele lui Dragoș 
și a proclamat Moldova independentă de Ungaria. În acest fel, lua naștere al doilea stat românesc 
de sine stătător […]. Regele ungar, fiul celui învins de Basarab la Posada, a trimis prin 1365 o 
oaste contra lui Bogdan, dar românul a ieșit învingător, consolidând statutul internațional al țării 
sale. Bogdan a fost recunoscut drept «mare voievod» și de către alți conducători locali, iar un 
urmaș al său, Roman I, după 1390, se intitula domn și «marele singur stăpânitor» al țării Moldovei 
«de la munți până la țărmul mării».”   

  (I. A. Pop, Istoria românilor) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi cneazul „înnobilatˮ precizat în sursa dată.     2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi două spații istorice la care se referă sursa dată.    6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la instituția feudalilor români. 6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la acțiunile lui Bogdan, susţinându-l 

cu două informaţii selectate din sursă.       10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia românii se implică prin 

acțiuni diplomatice în relațiile internaționale din secolul al XV-lea. (Se punctează prezentarea 
unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 
             4 puncte 

 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
  

 Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția României postbelice, având 
în vedere: 

- menţionarea a două cauze ale adoptării Constituției din 1948; 
- precizarea constituției din perioada stalinismului adoptată în România, în a doua jumătate a 

secolului al XX-lea și menționarea a două caracteristici ale acesteia; 
- prezentarea unei trăsături a constituției adoptate în perioada național-comunismului;  
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluția României la sfârșitul secolului al XX-lea şi 

susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2016 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 8 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărei puteri garante precizate în sursa B 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa A, a oricărei informații referitoare la Conferința de la 

Paris 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecăruia dintre cele două Principate Române, la care se 

referă atât sursa A, cât și sursa B       (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine 

că acțiunile unioniștilor au dus la întemeierea statului român modern 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei acţiuni din politica internă, respectiv din relațiile 

internaționale desfășurate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru dezvoltarea statului 
român modern          (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menţionate    (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei constante în desfășurarea faptelor istorice la care 
participă România la începutul secolului al XX-lea, în cadrul relațiilor internaționale 

 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea cneazului „înnobilatˮ precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două spații istorice la care se referă sursa dată 

            (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

instituția feudalilor români        (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

acțiunile lui Bogdan 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două cauze ale adoptării Constituției din 1948
           (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru precizarea constituției din perioada stalinismului adoptată în România, în a 
doua jumătate a secolului al XX-lea 
câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale constituției precizate 
           (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărei trăsături a constituției adoptate în perioada 
național-comunismului 
3 puncte pentru prezentarea trăsăturii menţionate, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu referitor la trăsătura menţionată 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția României la sfârșitul 

secolului al XX-lea 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2016 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 5 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „La 11/23 februarie 1866, în urma loviturii de stat, [Alexandru Ioan] Cuza este obligat să 

abdice şi să plece în exil. Se constituie o locotenenţă domnească, formată din trei persoane, 
generalul Nicolae Golescu, Lascăr Catargiu şi colonelul Nicolae Haralambie, care reia vechea 
doleanţă a Adunărilor Ad-Hoc de a aduce pe tron un prinţ străin dintr-o dinastie domnitoare din 
Europa apuseană.[...] 

După validarea mandatelor deputaţilor, în şedinţa din 1 Mai 1866, Adunarea 
Constituantă proclamă, cu 109 voturi pentru şi 6 abţineri, pe principele Carol Ludovic de 
Hohenzollern-Sigmaringen principe ereditar al României sub numele de Carol I şi, ca 
răspuns la obiecţiile puterilor garante, exprimă totodată voinţa nestrămutată a naţiunii de a rămâne 
pururi unită, sub acest principe străin şi cu o monarhie ereditară [...]. 

La mai puţin de două luni de la depunerea jurământului noului domn, la 29 iunie/11 iulie 
1866, Adunarea Constituantă votează şi adoptă o nouă constituţie, inspirată din Constituţia 
belgiană din 7 februarie 1831, una din cele mai liberale din Europa, adaptată de însăşi naţiunea 
română, prin reprezentanţii ei aleşi prin vot liber şi secret, la realităţile vieţii româneşti.” 

(E. Focşeneanu, Istoria constituţională a României (1859-1991)) 
 

B. „Revizuirea Constituţiei la 19 iulie 1917, realizată în timpul Primului Război Mondial, era 
oricum [...] incompletă şi imperfectă. Se impunea o revizuire în condiţii de lucru normale pentru a 
da o formă juridică adecvată din punct de vedere constituţional textelor care, din motive de 
oportunitate socială, economică şi politică, cuprindeau şi prevederi de lege ordinară [...], dar şi 
pentru punerea de acord a vechilor texte reglementând votul cenzitar, care nu fuseseră revizuite în 
1917, cu principiile noi ale votului universal cuprinse în articolele 57 şi 67, revizuite în 1917. 

O simplă revizuire a Constituţiei apărea însă insuficientă după unirea cu Vechiul Regat a 
trei provincii româneşti, Basarabia [...], Bucovina [...] şi Transilvania [...]. Nu se putea repeta 
procedeul de la 8 iunie 1884, când, printr-un simplu articol adiţional (numerotat 133), s-a dispus 
aplicarea Constituţiei [din 1866] prin legi speciale în teritoriul alipit. Situaţia era cu totul alta. 
Dobrogea alipită în 1878, era o provincie mică, compusă din numai două judeţe [...]. Cele trei 
provincii noi aveau, la un loc, un teritoriu şi o populaţie mai mari decât cele ale Vechiului Regat şi 
nu se puteau extinde pur şi simplu efectele pactului fundamental asupra unor cetăţeni noi care nu 
luaseră parte la încheierea lui, deoarece Constituţia din 1866 reprezenta voinţa numai a locuitorilor 
din Ţara Românească şi din Moldova.”  

 (E. Focşeneanu, Istoria constituţională a României(1859-1991)) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi conflictul politico-militar precizat în sursa B.     2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa A, o informaţie referitoare la locotenența domnească.  2 puncte 
3. Menţionaţi câte un spaţiu istoric din sursa A, respectiv din sursa B.   6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că noua constituție este 

adoptată după depunerea jurământului de către domn.     3 puncte  
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi alte două fapte istorice care au contribuit la dezvoltarea statului român modern în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea, în afara celor din sursele date.    6 puncte 
7. Menţionaţi o caracteristică a proiectelor politice elaborate în spațiul românesc în prima jumătate 

a secolului al XIX-lea.         4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 

„România, desigur, făcea parte din Biroul Comunist de Informaţii (Cominform), pe care Stalin 
îl crease în octombrie 1947 pentru a lua locul Cominternului [...] ca un nou instrument al controlului 
politic asupra membrilor blocului sovietic. De asemenea, Stalin a propus coordonarea economică 
în cadrul blocului prin intermediul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER), pe care l-a 
înfiinţat în 1949. Câţiva ani aveau să mai treacă până când efectele sale depline asupra 
independenţei economice a României şi a altor ţări din blocul sovietic au devenit clare. O 
reglementare formală asemănătoare a chestiunilor militare a avut loc abia după moartea lui Stalin 
din 1953, în primul rând fiindcă acesta nu considera necesar un tratat, de vreme ce sovietizarea 
armatelor din blocul sovietic decurgea conform planului. Însă în 1955, succesorul lui Stalin, Nichita 
Hruşciov, a decis că era necesară o reacţie adecvată faţă de NATO, mai ales după aderarea 
Germaniei de Vest. Pactul de la Varşovia, pe care l-a iniţiat, a plasat forţele armate ale României 
în cadrul structurii sale şi a oferit Moscovei puterea de decizie. 

Liderii sovietici au analizat în permanenţă loialitatea comuniştilor români în toate aceste 
iniţiative, iar Gheorghiu-Dej a avut grijă să se conformeze curentelor politice fluctuante de la 
Moscova. [...] În cazul rupturii dintre liderul Iugoslaviei, I. B. Tito şi Stalin din 1948, Gheorghiu-Dej a 
reacţionat prompt şi fără echivoc, exprimându-şi devotamentul faţă de Stalin. Discursul său 
împotriva lui Tito şi a conducătorilor Partidului Comunist din Iugoslavia, pe care i-a numit spioni şi 
asasini, rostit în cadrul şedinţei [...] din noiembrie 1949, fusese scris în realitate de Comisia pentru 
Afaceri Externe din cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist Sovietic. Mai târziu, când 
reconcilierea a devenit o politică sovietică, Gheorghiu-Dej a primit călduros o delegaţie iugoslavă la 
Bucureşti în 1956.”         (K. Hitchins, Scurtă istorie a României) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi organizaţia economică precizată în sursa dată.     2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi liderul sovietic şi organizaţia militară iniţiată de acesta, la care se referă sursa dată. 

            6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la Cominform.   6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la relaţiile statului român cu 

Iugoslavia, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.   10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia o practică politică adoptată 

în România în perioada național-comunismului reflectă regimul totalitar. (Se punctează 
prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi 
concluzia.)           4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre autonomii locale şi instituţii centrale 
în spaţiul românesc în secolele al IX-lea – al XVI-lea, având în vedere: 

- menționarea a câte două autonomii locale din spaţiul românesc intracarpatic, respectiv din 
spațiul românesc extracarpatic, atestate în secolele al IX-lea – al XIII-lea; 

- precizarea unei instituții centrale înființate în spațiul românesc în secolul al XIV-lea;  
- prezentarea unui fapt istoric la care participă reprezentantul unei instituții politice centrale 

din spațiul românesc extracarpatic în secolul al XV-lea;  
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul unei instituții centrale din spațiul românesc 

în relațiile internaționale din secolul al XVI-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument 
istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2016 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 5 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

 
 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea conflictul politico-militar precizat în sursa B 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa A, a oricărei informații referitoare la locotenența 

domnească 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecărui spaţiu istoric din sursa A, respectiv din sursa B 

            (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine 

că noua constituție este adoptată după depunerea jurământului de către domn 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror alte două fapte istorice care au contribuit la 

dezvoltarea statului român modern în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în afara celor din 
sursele date          (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menţionat   (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a proiectelor politice elaborate în spațiul 
românesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea organizației economice precizate în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea liderului sovietic şi a organizaţiei militare iniţiate de acesta, 

la care se referă sursa dată        (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

Cominform          (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la relaţiile 

statului român cu Iugoslavia 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 

Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  
- câte 3 puncte pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două autonomii locale din spaţiul 

românesc intracarpatic, respectiv din spațiul românesc extracarpatic, atestate în secolele al 
IX-lea – al XIII-lea                (3px4=12p) 

- 2 puncte pentru precizarea oricărei instituții centrale înființate în spațiul românesc în 
secolul al XIV-lea 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric la care participă reprezentantul unei 
instituții politice centrale din spațiul românesc extracarpatic în secolul al XV-lea 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
faptul istoric menţionat 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la rolul unei instituții centrale din 
spațiul românesc în relațiile internaționale din secolul al XVI-lea 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2016 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 2 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Când Mihai Viteazul a ocupat tronul Țării Românești conjunctura internațională părea 

favorabilă ridicării împotriva opresorului otoman. În timp ce mișcările de eliberare a popoarelor 
din Balcani se intensificau, obligând Poarta să angajeze însemnate forțe militare să le 
potolească, o parte a statelor europene se grupau în «Liga Sfântă», constituită din inițiativa Casei 
de Austria și sub patronajul Sfântului Scaun. «Liga Sfântă» mai cuprindea Spania și principatele 
italiene, Ferrara, Toscana, Mantova. […] Interesele țării îl împingeau pe Mihai Viteazul să se 
desprindă de Imperiul Otoman și să se transforme […] într-un susținător al ideii de luptă 
antiotomană. De aceea, domnul Țării Românești a aderat la «Liga Sfântă» [...].  

În noiembrie 1594 a ridicat steagul libertății, atacând, mai întâi, turcii din București [...]; și-a 
extins apoi acțiunile războinice în vederea restabilirii hotarului Țării Românești pe Dunăre. 
Atacarea Giurgiului a fost urmată de distrugerea [...] Hârșovei și a Silistrei. [...] Concentrărilor de 
oști otomane în fortărețele de la Dunăre, domnul le-a răspuns printr-un atac simultan al 
principalelor întărituri: Brăila [...], Turtucaia și Nicopole.”  

             (Șt. Ștefănescu, Istoria medie a României) 
 

B. „La 12 mai 1877 Parlamentul a declarat război Imperiului Otoman pe motivul că starea de 
război exista de fapt ca urmare a bombardamentelor turcești asupra orașelor românești de la 
Dunăre. […] Obiectivul principal al lui Carol I a fost dobândirea statutului de cobeligerant pentru 
România, ceea ce îi asigura recunoașterea independenței. Ca urmare, el a oferit rușilor participarea 
deplină a armatei române în apropiata campanie la sud de Dunăre […]. Campania rusă din Balcani a 
început cu forțarea Dunării în două puncte – între Galați și Brăila și apoi la Zimnicea […]. Forțele 
ruse cuceresc Nicopole la 16 iulie și înaintează spre sud către Plevna. […] Dar, tocmai atunci, 
rezistența turcească s-a înăsprit. […] După cea de-a doua bătălie pentru Plevna […] comandanţii ruşi 
şi-au dat seama că aveau nevoie disperată de întăriri pentru a-şi menţine poziţiile şi a-l împiedica pe 
inamic să întreprindă o contraofensivă majoră. Carol I a acceptat cererea lor urgentă pentru 
trimiterea de trupe, dar a pus condiţia ca armata să-şi aibă propria bază de operaţiuni şi comandă 
separată.”  

        (K.Hitchins, România 1866-1947) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi o luptă precizată în sursa B.       2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la acțiunile militare.   2 puncte 
3. Menţionaţi câte un conducător al românilor la care se referă sursa A, respectiv sursa B. 

            6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că domnul român aderă 

la o alianță formată din state europene.       3 puncte  
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi două acţiuni militare la care au participat românii în secolele al XIV-lea – al XV-lea.

            6 puncte 
7. Menţionaţi o caracteristică a politicii promovate de România în relațiile internaționale din a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea, după evenimentele la care se referă sursa B.  4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 

 „Făcând abstracţie de modul cum erau aplicate, constituţiile comuniste prin însuşi textul lor 
nu reprezintă voinţa întregului popor, ci a unei formaţiuni politice: Partidul Comunist. În art. 86 alin. 
VI din Constituţia din 27 septembrie 1952 şi în art. 3 din Constituţia din 21 august 1965 se declară 
în mod expres că forţa conducătoare a întregii societăţi este partidul. [...] Constituţia din 21 august 
1965 mai aduce o noutate: pe lângă o formaţiune politică privilegiată, Partidul Comunist, se 
creează şi o categorie de cetăţeni privilegiaţi, membrii Partidului Comunist. Aceştia sunt 
consideraţi la nivel constituţional „cetăţenii cei mai avansaţi şi mai conştienţi ai societăţii” (art. 26), 
şi astfel devine principiu constituţional însăşi împărţirea societăţii în cetăţeni de rangul I, superiori 
şi deci privilegiaţi, şi cetăţeni de rangul II, consideraţi [...] inferiori şi deci neprivilegiaţi. Şi această 
împărţire a societăţii în cetăţeni superiori şi inferiori nu se baza pe vreun criteriu de valoare, ci pe 
cel mai arbitrar dintre criteriile posibile, acela al adeziunii şi obedienţei. 

Această enormitate a fost posibilă deoarece nici una din cele trei constituţii comuniste nu a 
reprodus art. 10 din Constituţia din 29 martie 1923, care prevedea desfiinţarea oricăror privilegii în 
România. Astfel, s-au putut crea aceste două privilegii: al partidului comunist şi al membrilor 
partidului comunist. [...] 

Constituțiile erau elaborate de Partid. Constituția din 13 aprilie 1948 a fost publicată cu mai 
mult de o lună înainte de adoptarea ei de către Marea Adunare Națională [...]. Subordonarea Marii 
Adunări Naționale față de hotărârile Partidului Comunist este exprimată [...] în expunerea pe motive 
a Legii nr. 1/1972, care menționează [...] că prelungirea mandatului deputaților Marii Adunări 
Naționale și consiliilor populare la 5 ani [...] se impune «pentru asigurarea corelării legislaturii sau 
mandatului puterii de stat cu periodicitatea congreselor partidului».” 

    (E. Focşeneanu, Istoria constituţională a României (1859-1991)) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi formaţiunea politică precizată în sursa dată.     2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi o lege fundamentală din perioada stalinismului și anul adoptării acesteia, la care se 

referă sursa dată.          6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la Marea Adunare Națională. 6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la cetăţenii statului, susţinându-l cu 

două informaţii selectate din sursă.       10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia regimul totalitar din 

România influențează politica promovată de aceasta în relațiile internaționale din perioada 
postbelică. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care 
exprimă cauzalitatea şi concluzia.)       4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția spațiului românesc în 
secolele al XVIII-lea – al XIX-lea, având în vedere: 

- precizarea unei instituții centrale din spațiul românesc și menționarea a două caracteristici 
ale acesteia în secolul al XVIII-lea; 

- menționarea a două proiecte politice referitoare la statul român modern elaborate în  
secolul al XVIII-lea;   

- prezentarea unui proiect politic referitor la statul român modern elaborat în prima jumătate 
a secolului al XIX-lea; 

- formularea unui punct de vedere referitor la modalitatea de înființare a statului român în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 2 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărei lupte precizate în sursa B 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa A, a oricărei informații referitoare la acțiunile militare  
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecărui conducător al românilor, la care se referă sursa A, 

respectiv sursa B          (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine 

că domnul român aderă la o alianță formată din state europene 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două acţiuni militare la care au participat românii în 

secolele al XIV-lea – al XV-lea        (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menţionate    (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a politicii promovate de România în relațiile 
internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după evenimentele la care se referă 
sursa B 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea formațiunii politice precizate în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea oricărei legi fundamentale din perioada stalinismului și a 

anului adoptării acesteia, la care se referă sursa dată     (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

Marea Adunare Națională         (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

cetăţenii statului 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte pentru precizarea oricărei instituții centrale din spațiul românesc  
câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale instituției precizate în 
secolul al XVIII-lea         (3px2=6p) 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două proiecte politice referitoare la statul român 
modern elaborate în  secolul al XVIII-lea      (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui proiect politic referitor la statul român modern 
elaborat în prima jumătate a secolului al XIX-lea 
3 puncte pentru prezentarea proiectului politic menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice 
de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
proiectul politic  menţionat 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la modalitatea de înființare a 
statului român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Istorie 
 Varianta 9 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Preluarea conducerii Ministerului Industriei şi Comerţului de către secretarul general al 

Comitetului Central al partidului, Gheorghe Gheorghiu-Dej, la sfârşitul lunii noiembrie 1946 şi 
sporirea atribuţiilor acestui departament prin noile reglementări din 5 aprilie 1947, au conferit 
Partidului Comunist posibilitatea coordonării întregii politici economice a guvernului în direcţia 
anticapitalistă. Încă de la sfârşitul anului 1946 guvernul trecuse la aplicarea, din iniţiativa P.C.R., a 
unor măsuri radicale, de dirijare şi control a diverselor laturi ale activităţii social-economice, care 
ignorau sau încălcau principiile economiei de piaţă.  

Adunarea Deputaţilor a adoptat Legea pentru etatizarea şi reorganizarea Băncii Naţionale a 
României. Cel mai important centru financiar şi singurul institut de emisiune [monetară] al ţării a 
devenit o pârghie importantă în activitatea de finanţare a ramurilor economiei naţionale, pentru a 
asigura controlul statului asupra tuturor instituţiilor bancare şi de credit, publice sau particulare, 
asupra creditului şi emisiunii de monedă. [...] Controlul şi intervenţia statului, a Partidului Comunist, 
au devenit, în a doua jumătate a anului 1947, multilaterale şi au cuprins principalele ramuri ale 
industriei a căror producţie era controlată în proporţii apreciabile, depăşind 50% din aceasta.” 
           (Istoria Românilor) 
 

B. „Primele luni ale lui 1947, în special martie şi mai, au adus şi primele mari valuri de 
arestări [...]. Desfiinţarea partidelor istorice, în toamna aceluiaşi an, a dat startul pentru noile 
valuri, masive; dealtfel, în următoarele două decenii [...] se pot distinge două perioade de 
apogeu al terorii represive: una ce cuprinde anii 1947-1952 şi o a doua, paradoxală în aparenţă, 
pentru anii 1957-1959 – pentru că ea survine după moartea lui Stalin, în paralel cu o relaxare care se 
face simţită în toate democraţiile populare. [...] Acest val de duritate are propriile sale explicaţii: pe de 
o parte, grija lui Gheorghiu-Dej ca revolta maghiară din 1956 să nu contagieze şi societatea 
românească, pe de altă parte, grija aceluiaşi de a oferi Moscovei imaginea unui regim pe deplin 
stăpân pe situaţie, preocupare evidentă pentru Dej atât în pregătirea cât şi în continuarea retragerii 
de către sovietici, în 1958, a Armatei Roşii staţionate în România.  

Privit retrospectiv [...] pare foarte clar că toate aceste arestări premeditate – motivate sau nu 
în temeiul legii – nu aveau atât rostul pedepsirii unui comportament politic oarecare – cu care 
Partidul Comunist nu putea fi de acord –, cât pe acela de a extermina, la propriu, adversarii (în sens 
larg) şi, mai ales, elita politică a României vechiului regim şi, odată cu aceasta, sistemul şi 
mecanismele tradiţionale ale vieţii politice româneşti.”  (A. Cioroianu, Pe umerii lui Marx) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi o instituție precizată în sursa A.       2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa B, o informaţie referitoare la Armata Roșie.   2 puncte 
3. Menţionaţi liderul politic şi formațiunea politică la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 

            6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că represiunea viza 

adversarii regimului politic.        3 puncte  
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi alte două practici politice din România postbelică, în afara celor la care se referă 

sursele date.           6 puncte 
7. Menţionaţi o caracteristică a acțiunilor desfășurate de regimul național-comunist din 

România în relațiile internaționale din perioada „Războiului Rece“.   4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 

„Constituţia a fost promulgată de Domnitorul Carol I la 30 iunie 1866 şi a intrat în vigoare la 1 
iulie 1866, data publicării ei în Monitorul Oficial. 

[...] Deşi ţara se găsea încă sub suzeranitatea Imperiului Otoman, căruia îi plătea tribut şi din 
care făcea parte nominal, totuşi niciuna din prevederile ei nu menţionează şi nici nu face cel puţin 
cea mai mică referire la această dependenţă. [...] «Art.1 – Principatele Unite Române constituiesc un 
singur stat indivizibil, sub denumirea de România.» Calificativul de indivizibil era un răspuns la 
insistenţa puterilor garante ca Principatele să se separe prin alegerea unui nou domn. De asemenea, 
denumirea de România, în contradicţie cu prevederile Convenţiunii de la Paris, [din 1858], sublinia 
hotărârea de a duce la îndeplinire toate doleanţele exprimate de Adunările Ad-Hoc. 

Ca formă de guvernământ, România se transforma dintr-o monarhie electivă într-o 
monarhie ereditară (art. 82), ceea ce constituia încă o nesocotire a Convenţiunii de la Paris, dar 
corespundea cu doleanţa Adunărilor Ad-Hoc ca dinastia să fie nu numai străină, dar şi ereditară, 
pentru a evita declanşarea ambiţiilor dinastice la succesiunea Tronului. Se enunţa principiul că 
toate puterile emană de la naţiune (art.31) şi era dezvoltat principiul separaţiei puterilor în stat. 
Puterea executivă era încredinţată domnului (art.35), puterea legislativă în mod colectiv domnului 
şi Reprezentanţei Naţionale (art.32, alin. I), iar puterea judecătorească tribunalelor şi curţilor 
(art.36). Reprezentanţa Naţională se compunea din Senat şi Adunarea  Deputaţilor (art.32, alin. II 
şi III), [...] . 

Titlul II, «Despre drepturile românilor», prevedea cele mai largi libertăţi: libertatea 
conştiinţei, a presei, a învăţământului, a întrunirilor. Privilegiile şi titlurile de nobleţe străine erau 
desfiinţate (art.12). Inviolabilitatea persoanei şi a domiciliului erau garantate. Se interzicea 
pedeapsa cu moartea şi confiscarea averii. Se asigura secretul corespondenţei.”  
             (E. Focşeneanu, Istoria constituţională a României (1859-1991)) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi un spațiu istoric precizat în sursa dată.      2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi domnitorul statului român și legea fundamentală promulgată de acesta, la care se 

referă sursa dată.          6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la drepturile și libertățile cetățenești.  

            6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere despre prevederile referitoare la stat înscrise în 

legea fundamentală, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.   10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia implicarea românilor în 

„criza orientală”, după evenimentele la care se referă sursa, a avut consecințe favorabile 
pentru statul român modern. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea 
conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)     4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
  

 Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre participarea românilor la relațiile 
internaționale din secolele al XIV-lea – al XVI-lea, având în vedere: 

- menționarea a două instituții centrale înființate în spațiul românesc și a două fapte istorice 
la care participă reprezentantul uneia dintre ele în secolul al XIV-lea; 

- precizarea unei cauze a implicării spațiului românesc în relațiile internaționale din secolul al 
XIV-lea; 

- prezentarea unui conflict desfășurat în relațiile internaționale din secolul al XV-lea la care 
participă românii; 

- formularea unui punct de vedere referitor la participarea românilor prin acțiuni diplomatice 
în relaţiile internaţionale din secolul al XVI-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument 
istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2016 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 9 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

 
 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărei instituții precizate în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la Armata Roșie 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea liderului politic şi a formațiunii politice la care se referă atât 

sursa A, cât și sursa B         (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine 

că represiunea viza adversarii regimului politic 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror alte două practici politice din România postbelică, în 

afara celor la care se referă sursele date      (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei practici politice menţionate  (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a acțiunilor desfășurate de regimul 
național-comunist din România în relațiile internaționale din perioada „Războiului Rece“ 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui spațiu istoric precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea a domnitorului statului român și a legii fundamentale 

promulgate de acesta, la care se referă sursa dată     (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

drepturile și libertățile cetățenești       (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere despre prevederile 

referitoare la stat înscrise în legea fundamentală 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două instituții centrale înființate în spațiul 
românesc          (3px2=6p) 
câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice la care participă 
reprezentantul uneia dintre aceste instituții în secolul al XIV-lea   (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru precizarea oricărei cauze a implicării spațiului românesc în relațiile 
internaționale din secolul al XIV-lea 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui conflict desfășurat în relațiile internaționale din 
secolul al XV-lea la care participă românii 
3 puncte pentru prezentarea conflictului menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
conflictul menţionat 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la participarea românilor prin 
acțiuni diplomatice în relaţiile internaţionale din secolul al XVI-lea  
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2015 
Proba E. c) 

Istorie 
 MODEL 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera voca�ională � profil artistic, toate specializările; � profil 
sportiv, toate specializările; � profil pedagogic, specializările: bibliotecar�documentarist, instructor�animator, 
instructor pentru activită�i extra�colare, pedagog �colar; � profil teologic, toate specializările. 
 

� Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
� Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citi�i cu aten�ie sursele de mai jos: 
A. „Guvernul condus de P. Groza [...] a dat o aten�ie primordială industriei. El a urmat 

îndeaproape principiile �i strategia schi�ate de Gheorghiu,Dej la Conferin�a Na�ională a Partidului 
Comunist din octombrie 1945. A condi�ionat direct atât refacerea economică a �ării, cât �i progresul 
ei [...] de capacitatea sa de a se industrializa cât mai rapid posibil. De asemenea, el a atribuit 
statului rolul decisiv în acest proces [...] �i, ca urmare, statul ar fi fost acela care ar fi alocat 
materiile prime, ar fi reglementat vânzarea �i pre�urile mărfurilor �i ar fi controlat investi�ia de 
capital. Până în toamna anului 1945, guvernul Groza stabilise primatul statului în industrie, printr,o 
serie de decrete,lege, ce regelementau domeniile căilor ferate, produc�iei miniere �i petroliere, 
precum �i pre�urile �i salariile. Această activitate legislativă s,a intensificat în 1946, pe masură ce 
Partidul Comunist �i,a extins influen�a în întreaga economie. Controlul exercitat de acesta asupra 
problemelor economice �i financiare era practic total, când, la 1 decembrie 1946, Gheorghiu,Dej, 
secretarul general al partidului, �i,a asumat conducerea nou creatului Minister al Economiei 
Na�ionale, atotputernicul organism de planificare �i coordonare, a cărui func�ie principală era 
mobilizarea întregilor resurse ale �ării pentru îndeplinirea politicii economice comuniste.” 

(K. Hitchins, România 1866�1947) 
 

B. „Sub directa presiune a comuni�tilor, guvernul Petru Groza, emana�ia acestora, începe 
să treacă la înlăturarea oricărei opozi�ii. [...] În noiembrie începe eliminarea conducătorilor �i 
membrilor organiza�iilor de rezisten�ă anticomuniste. [...] În aceea�i lună sunt falsificate grosolan 
alegerile parlamentare, comuni�tii �i alia�ii lor fiind sco�i învingători cu 79,86% din voturi, adică cu 
378 din 414 locuri în Parlament. Principiul lui Stalin: «nu contează cine �i cum votează, ci cine 
numără voturile» func�ionase întocmai în România. De altfel, alegerile sunt pregătite de 
Gheorghiu,Dej împreună cu Vî�inski, comisarul sovietic la Bucure�ti. [...] Un val de arestări se 
abate peste �ară. Opozi�ia politică începe să fie lichidată fizic. Liderii partidelor tradi�ionale [...] sunt 
acuza�i de «trădare», «complot», «spionaj», judeca�i, condamna�i �i închi�i în închisorile de la 
Pite�ti, Jilava, Ocnele Mari, Sighet, Dej, Aiud [...] sau în lagărele de muncă for�ată de la Midia, 
Poarta Albă, Cernavodă, Bicaz sau cu domiciliul obligatoriu în «satele strategice» din Câmpia 
Bărăganului. [...]  
La 30 decembrie 1947 [...] România se declară republică populară. Nicio piedică, nici măcar 
formală, nu mai stătea de acum încolo în calea instaurării în România a sistemului sovietic.” 

(I. Bulei, O istorie a românilor) 
 

Pornind de la aceste surse, răspunde�i la următoarele cerin�e: 
1. Numi�i forma�iunea politică precizată în sursa A.     2 puncte 
2. Preciza�i, din sursa B, o informație referitoare la alegerile parlamentare.  2 puncte 
3. Numi�i doi conducători politici români la care se referă atât sursa A, cât �i sursa B. 
             6 puncte 
4. Scrie�i, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care sus�ine că instaurarea 
regimului comunist implică exterminarea opozanților politici.    3 puncte  
5. Scrie�i o rela�ie cauză,efect stabilită între două informa�ii selectate din sursa A, precizând 
rolul fiecăreia dintre aceste informa�ii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezenta�i două ac�iuni desfă�urate de România în rela�iile interna�ionale din perioada 
„Războiului Rece”.         6 puncte 
7. Men�iona�i o asemănare între practicile politice din România utilizate în perioada 
stalinismului, respectiv în perioada na�ional,comunismului.    4 puncte 
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SUBIECTUL al II/lea (30 de puncte) 
Citi�i cu aten�ie sursa de mai jos: 
„Scurt timp după preluarea puterii, Jtefan [cel Mare] a revenit la orientarea tradi�ională a 

politicii externe a Moldovei, alian�a cu Polonia. După câteva incursiuni pe teritoriul acesteia, unde 
se adăpostea rivalul său înlăturat din domnie, Jtefan încheie, în aprilie 1459, o conven�ie cu regele 
Cazimir prin care l,a recunoscut suzeran unic, anulare implicită a angajamentelor asumate anterior 
fa�ă de Ungaria. Ca gaj al fidelită�ii sale, Jtefan a lăsat în stăpânirea regelui polon cetatea Hotin pe 
Nistru, ocupată anterior de o garnizoană polonă, �i s,a angajat să respecte bunurile boierilor 
moldoveni refugia�i în Polonia. Contravaloarea acestor concesii [...] a fost îndepărtarea de la 
hotarul Moldovei a rivalului său, Petru Aron, primejdia cea mai imediată pentru puterea încă 
neconsolidată a noului domn.  

Restabilirea legăturii cu Polonia însemna implicit �i îndepărtarea de Ungaria �i Kara 
Românescă. Indiciile timpurii ale acestei evolu�ii au luat propor�iile unui antagonism direct în 1462, 
în conjunctura favorabilă creată de atacul lui Mehmet II împotriva domnitorului Vlad Kepe�, când 
Jtefan a încercat fără succes să cucerească Chilia. Trei ani mai târziu, în 1465, în urma unui atac 
prin surprindere, domnul Moldovei a reu�it să aducă în stăpânirea sa cetatea mult râvnită de la 
gurile Dunării, subminând grav interesele comerciale ale Ungariei �i Kării Române�ti. 

Pentru a restabili situa�ia, Matias Corvin a intrat în campanie la sfâr�itul anului 1467, 
înaintând în fruntea unei mari armate spre Suceava, capitala Moldovei, unde nădăjduia să,l 
instaleze pe candidatul său la domnie. În drum însă, la Baia, [M] unde regele se oprise pentru 
pregătirea asaltului final, Jtefan dezlăn�uie contraatacul; trădat însă de unii boieri el nu a reu�it să 
nimicească, a�a cum plănuise, oastea ungară. Lupta a rămas nedecisă, dar avântul ofensivei 
regale a fost oprit. Incapabil să,�i continue înaintarea, Matias Corvin a părăsit Moldova fără să,�i fi 
realizat obiectivul.” 

(M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, J. Papacostea, P. Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la această sursă, răspunde�i la următoarele cerin�e: 
1. Numi�i capitala Moldovei, precizată în sursa dată.     2 puncte 
2. Preciza�i secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Men�iona�i doi domnitori din spa�iul românesc, la care se referă sursa dată.  6 puncte 
4. Men�iona�i, din sursa dată, două informa�ii referitoare la cucerirea Chiliei de către domnitorul 

Moldovei.           6 puncte  
5. Formula�i, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la rela�iile politice dintre Moldova �i 

Polonia, sus�inându,l cu două informa�ii selectate din sursă.    10 puncte 
6. Argumenta�i, printr,un fapt istoric relevant, afirma�ia conform căreia spa�iul românesc participă 

la relațiile internaționale de la sfâr�itul Evului Mediu �i începuturile modernită�ii. (Se punctează 
prezentarea unui fapt istoric relevant �i utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea �i 
concluzia.)          4 puncte 

 
SUBIECTUL al III/lea (30 de puncte) 

Elabora�i, în aproximativ două pagini, un eseu despre preocuparea istoricilor pentru 
romanitatea românilor, având în vedere: 

, menționarea a două cauze ale abordării romanității românilor de către istorici și precizarea 
unei asemănări între acestea; 

, menționarea a doi istorici și prezentarea viziunii referitoare la romanitatea românilor a unuia 
dintre aceștia;  

, formularea unui punct de vedere referitor la existența constantelor în abordarea romanității 
românilor de către istorici �i sus�inerea acestuia printr,un argument istoric. 

Notă! Se punctează �i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, eviden�ierea 
rela3iei cauză/efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea �i concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice �i încadrarea eseului în limita de spa�iu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2015 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE #I DE NOTARE 
 MODEL 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera voca�ională � profil artistic, toate specializările; � profil 
sportiv, toate specializările; � profil pedagogic, specializările: bibliotecar�documentarist, instructor�animator, 
instructor pentru activită�i extra�colare, pedagog �colar; � profil teologic, toate specializările. 
 

� Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerin,elor.  
� Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 

se acordă frac,iuni de punct. 
� Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împăr,irea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea forma�iunii politice precizate în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la alegerile 

parlamentare 
3. câte 3 puncte pentru numirea fiecăruia dintre cei conducători politici români la care se referă 

atât sursa A, cât �i sursa B        (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care sus�ine 

că instaurarea regimului comunist implică exterminarea opozanților politici 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei rela�ii cauză(efect stabilită între două informa�ii selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informa�ii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru men�ionarea oricăror două ac�iuni desfă�urate de România în rela�iile 

interna�ionale din perioada „Războiului Rece”      (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre acțiunile men�ionate  (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru men�ionarea oricărei asemănări între practicile politice din România utilizate 
în perioada stalinismului, respectiv în perioada na�ional(comunismului 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea capitalei Moldovei, precizată în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru men�ionarea fiecăruia dintre cei doi domnitori din spa�iul românesc, la 

care se referă sursa dată         (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru men�ionarea, din sursa dată, a oricăror două informa�ii referitoare la 

cucerirea Chiliei de către domnitorul Moldovei      (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la rela�iile 

politice dintre Moldova �i Polonia 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informa�ii care sus�in punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirma�iei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) �i concluzia 
(a�adar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informa,ia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 

; câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două cauze ale abordării romanității românilor 
de către istorici         (3px2=6p) 
2 puncte pentru precizarea oricărei asemănări între cauzele menționate 

; câte 3 puncte pentru menționare oricăror doi istorici    (3px2=6p) 
; 2 puncte pentru men�ionarea viziunii referitoare la romanitatea românilor a oricăruia dintre 

cei doi istorici  
3 puncte pentru prezentarea viziunii men�ionate, prin eviden�ierea rela�iei istorice de 
cauzalitate �i utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
viziunea men�ionată 

; 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la existența constantelor în 
abordarea romanității românilor de către istorici 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr(un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) �i concluzia (a�adar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea <i exprimarea ideilor men,ionate – 6 puncte distribuite astfel: 

; 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea par�ială a limbajului istoric adecvat 

; 1 punct pentru structurarea textului (introducere ( cuprins ( concluzie) 
; 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea par�ială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
; 1 punct pentru respectarea limitei de spa,iu 
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Examenul de bacalaureat național 2015 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 9 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
 A. „Încă de la 29 septembrie/11 octombrie1876, în cursul unei întrevederi la Livadia între 
prim-ministrul Ion Brătianu, secondat de ministrul de război, generalul Gh. Slăniceanu, cu țarul 
Alexandru al II-lea și cancelarul A. M. Gorceakov, a fost luată în considerare izbucnirea războiului 
ruso-turc și trecerea trupelor ruse prin România. Colaborarea cu Rusia în vederea obținerii 
independenței era strâns asociată de problema sudului Basarabiei. [...] Participarea armatei române 
la operațiunile militare din sudul Dunării s-a produs în urma unei telegrame a marelui duce Nicolae, 
care solicita domnitorului Carol asistență militară. [...] Trupele române au trecut Dunărea numai după 
ce comandamentul rus a acceptat ca ele să-și păstreze atât individualitatea cât și unitatea de 
comandă. În urma unei întrevederi între Carol, Alexandru al II-lea și marele duce Nicolae, prințul 
român a primit comanda trupelor de la Plevna [...]. La Plevna, trupele ruse, apoi și cele române au 
întâlnit un adversar bine pregătit și bine condus. [...] După o încercare neizbutită de a sparge 
încercuirea, Osman Pașa, rănit, a capitulat. [...] După capitularea Plevnei, centrul de greutate al 
acțiunilor militare românești s-a deplasat la Vidin, în imediata vecinătate a căruia, în urma unui atac,  
[...] a fost cucerit Smârdanul.‟ 

(F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român ) 
 

B. „Oamenii politici români [...] și opinia publică în general considerau Rusia drept un inamic 
și deci un candidat foarte puțin probabil pentru o alianță. Au găsit însă avantajele politice și 
economice pe care le-au căutat în Tripla Alianță dintre Germania, Austro-Ungaria și Italia. Principalul 
punct de atracție a fost, fără îndoială, Germania.  

Posibilitatea unei alianțe cu Austro-Ungaria a stârnit îndoieli profunde. După Congresul de la 
Berlin, relațiile dintre cele două țări fuseseră serios puse la încercare de disensiunile economice și 
politice. [...] Aderarea României la Tripla Alianță a luat forma unui tratat bilateral cu Austro-Ungaria, 
datat 18/30 octombrie 1883. Noii aliați au hotărât să-și acorde ajutor unul celuilalt în cazul unui atac 
din partea Rusiei, deși aceasta din urmă nu era numită explicit [...]. Germania a aderat la acord în 
aceeași zi, printr-un act separat. Regele Carol și Brătianu au insistat ca acordul să fie menținut 
secret deoarece știau că va stârni o furtună de proteste în rândul politicienilor și al opiniei publice, 
care erau în marea majoritate profrancezi. Astfel, din motive întemeiate, tratatul nu a fost niciodată 
înaintat Parlamentului pentru dezbatere și ratificare și, prin urmare, executarea prevederilor sale a 
depins în primul rând de rege.‟ 

 (M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României ) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi regele României precizat în sursa B.      2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la Plevna.    2 puncte 
3. Menţionaţi din sursa A, respectiv din sursa B, câte un stat alături de care România participă la 

relațiile internaționale.          6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că România se implică 

în război.           3 puncte 
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi două acţiuni desfăşurate de România în relația cu o mare alianță, la începutul 

secolului al XX-lea.          6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între două măsuri adoptate în statul român modern, anterioare 

evenimentelor din sursa A.        4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Domnia lui Mihai Viteazul a coincis cu relansarea de către papa Clement al VIII-lea […] a 

unei alianţe la care au participat Statul papal, Spania, Austria, ducii de Toscana, Mantova şi Ferrara, 
nu însă Polonia şi Anglia ce s-au dovedit reticente la idee. Un loc aparte în planurile antiotomane 
trebuia să-l deţină ţările române care prin poziţia lor erau interesate în acţiunea Ligii Sfinte. […] 

Integrarea ţărilor române în alianţa creştină a dus foarte curând la răscoala antiotomană care 
izbucneşte în 13 noiembrie 1594 la Bucureşti […]. Cucerirea cetăţilor de pe linia Dunării a declanşat 
ostilităţile cu Imperiul Otoman […]. În aceste condiţii fiind previzibilă reacţia otomană, Mihai Viteazul 
încheie la Alba Iulia, prin delegaţia Stărilor, la 20 mai 1595 un tratat cu Sigismund Báthory, prin care 
Stările subordonează Ţara Românescă principelui Ardealului, devenit autoritatea supremă, iar pe 
domn atotputerniciei boierilor. Potrivit tratatului, domnului i se retrag prerogativele domniei, ţara 
urmând să fie guvernată de un sfat restrâns, alcătuit din 12 boieri, iar domnul degradat la calitatea de 
locţiitor al principelui Ardealului. Tratatul era expresia unui regim de Stări, care se manifestă acum în 
aceste circumstanţe, boierimea asumându-şi prerogativele domniei. […] 

După răscoala antiotomană se deschide în istoria sfârșitului de secol o epocă de confruntări 
militare între țările române și Imperiul Otoman. Ele sunt inițiate de domnul Țării Românești pe linia 
Dunării prin atacarea cetăților turcești, în timp ce Aron Vodă, [domn] al Moldovei, intră în sudul țării, 
asediind Tighina. Replica otomană în Țara Românească este prefațată de victoriile lui Mihai Viteazul 
care ocupă importantul port Brăila și trece la acțiuni dincolo de Dunăre. Confruntarea decisivă 
pregătită de turci a avut loc la Călugăreni în 13/23 august 1595 […].” 

(M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ş. Papacostea, P. Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi o luptă precizată în sursa dată.       2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi doi domnitori din spațiul românesc, la care se referă sursa dată.  6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la alianța propusă de papă. 6 puncte 
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la prevederile tratatului de la Alba 

Iulia, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.    10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia acțiunile diplomatice la care 

participă românii în secolele al XIV-lea – al XV-lea fac parte din relaţiile internaţionale. (Se 
punctează prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă 
cauzalitatea şi concluzia.)        4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

 Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre stat şi politică în România postbelică, 
având în vedere: 

- precizarea unui fapt istoric care a favorizat instaurarea stalinismului în România; 
- menţionarea a două consecințe ale acțiunilor desfăşurate de România în relațiile 

internaționale din perioada stalinismului;  
- prezentarea unei caracteristici a Constituției din 1965;  
- menţionarea a două aspecte referitoare la disidenţa anticomunistă; 
- formularea unui punct de vedere referitor la influența național-comunismului asupra 

acțiunilor desfășurate de România în relațiile internaționale şi susţinerea acestuia printr-un 
argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 9 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

1. 2 puncte pentru numirea regelui României precizat în sursa B 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa A, a oricărei informaţii referitoare la Plevna 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea din sursa A, respectiv din sursa B, a fiecărui stat alături de 

care România participă la relațiile internaționale     (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine 

că România se implică în război 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relaţii cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două acţiuni desfăşurate de România în relația cu o 

mare alianță, la începutul secolului al XX-lea      (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre acțiunile menţionate  (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două măsuri adoptate în statul român 
modern, anterioare evenimentelor din sursa A  

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărei lupte precizate în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea celor doi domnitori din spațiul românesc, la care se referă 

sursa dată           (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

alianța propusă de papă         (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

prevederile tratatului de la Alba Iulia 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru precizarea oricărui fapt istoric care a favorizat instaurarea stalinismului în 
România 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două consecințe ale acțiunilor desfăşurate de 
România în relațiile internaționale din perioada stalinismului   (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a Constituției din 1965 
3 puncte pentru prezentarea caracteristicii menţionate, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu referitor la caracteristica menţionată 
- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două aspecte referitoare la disidenţa 

anticomunistă          (3px2=6p) 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la influența național-

comunismului asupra acțiunilor desfășurate de România în relațiile internaționale 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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 Varianta 8 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citiţi cu atenţie sursele de mai jos: 
A. „În 1948 se creează Securitatea [...]. Sub directa supraveghere a acesteia au loc toate 

arestările şi detenţiile din închisori, de pe şantierele Canalului Dunăre-Marea Neagră, din Bărăgan. 
La ordinul lui Stalin (căruia Gheorghiu-Dej i se supune slugarnic), în iunie 1951, începe, în cele mai 
inumane condiţii, deportarea a 10 288 de familii în Bărăgan sau în Moldova. [...] În închisori şi 
lagăre se trece la un regim de suprimare neînchipuit de dur. [...]  

În cultură se aplică acelaşi model de la răsărit, ca și în toate celelalte domenii. Se distrug 
sau se rescriu valorile tradiţionale. Relaţiile cu Occidentul sunt complet întrerupte. Învăţământul 
este reorganizat după modelul sovietic. [...] Până şi manualele sunt traduse din limba rusă (limbă 
care devine obligatorie din clasa a IV-a primară). [...] Istoria naţională este rescrisă pe baze 
marxist-leniniste şi pe criteriile prieteniei cu Uniunea Sovietică. O nouă lege a învăţământului lasă 
pe dinafară toate cadrele didactice care nu voiau să colaboreze cu noul regim. [...] Presa de 
opoziţie e interzisă. Ministerul Propagandei este transformat în Ministerul Informaţiilor pentru a 
controla presa, radioul, cinematografia, teatrul. În 1948 erau interzise 8000 de titluri de cărţi şi 
reviste.”             (I. Bulei, O istorie a românilor) 
 

B. „În 1963, pentru prima oară, România votează la ONU altfel decât Uniunea Sovietică. 
Ulterior, pe măsura acutizării conflictului chino-sovietic, pe care Gheorghiu-Dej se oferă să-l 
medieze, voturile independente ale României se înmulţesc. Regimul capătă respectabilitate în 
ochii Occidentului, interesat să slăbească coeziunea Pactului de la Varşovia. [...]. Delegaţii 
economice româneşti sunt primite în Elveţia, Marea Britanie, Belgia, Olanda, Italia, în Japonia. În 
1962 se semnează un acord cu un consorţiu anglo-francez pentru construirea Combinatului 
siderurgic de la Galaţi. [...] Refuzând să secondeze Moscova în dorinţele sale de hegemonie 
asupra mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale, România îşi ia ca aliaţi China şi 
încurajările Occidentului. Şi, profitându-se de conflictul chino-sovietic, într-o declaraţie din aprilie 
1964 a PMR, cunoscută ca «Declaraţia de independenţă», se afirmă dreptul la libera manifestare a 
fiecărui partid comunist. [...] Detaşarea lui Gheorghiu-Dej de Moscova trebuie explicată prin teama 
lui de procesul de destalinizare [...] care substituie, în ţările «socialiste», echipele instaurate la 
putere de Stalin după 1945 şi care putea aduce schimbări nedorite şi în echipa conducătoare de la 
Bucureşti.”             (I. Bulei, O istorie a românilor) 

 
Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi, din sursa A, instituţia de represiune înfiinţată în 1948.    2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la relațiile economice ale statului român. 

            2 puncte 
3. Numiţi doi conducători politici la care se referă atât sursa A, cât şi sursa B.  6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că atitudinea României 

faţă de Uniunea Sovietică este apreciată de Occident.     3 puncte 
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi alte două practici politice totalitare utilizate în România, în afara celor la care se 

referă sursele date.         6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între acţiunile desfășurate în România, în perioada postdecembristă.

            4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Războiul s-a reluat cu înverșunare pe frontul din Moldova în iulie 1917, când generalul 

Averescu a pornit ofensiva de lângă Mărăști, în cadrul efortului general [...] de a învinge Puterile 
Centrale. Dar după câteva zile de succese, Averescu a oprit operațiunea pentru că situația din 
Galiția se agravase, iar trupele ruse din Moldova se dezorganizau, lipsite de disciplină și 
demoralizate. La 24 iulie/6 august, Mareșalul von Mackensen a lansat la rândul său o ofensivă 
puternică al cărei obiectiv era să dea o lovitură decisivă armatelor română și rusă și să oblige 
România să iasă din război. Luptele îndârjite au atins punctul culminant la 6/19 august, la Mărășești, 
când armata română a oprit înaintarea trupelor austriece și germane și a pus practic capăt ofensivei 
acestora. 

Dar s-a ivit un nou pericol. La sfârșitul verii lui 1917 evenimentele revoluționare din Rusia 
amenințau să dezorganizeze frontul de luptă și să submineze stabilitatea socială și politică din 
Moldova. [...] La 18 februarie/3 martie 1918, noul guvern bolșevic al Rusiei a semnat pacea de la 
Brest-Litovsk cu Puterile Centrale și a ieșit din război, lipsind România de sprijinul rus și izolând-o de 
Occident. Două luni mai târziu, guvernul român, acum condus de [...] Alexandru Marghiloman, a 
semnat Tratatul de la București, prin care România devenea dependentă politic și economic de 
Puterile Centrale. 

Dar evenimente hotărâtoare pe câmpurile de luptă au schimbat repede soarta României. 
Pe frontul de vest aliații au zădărnicit ofensiva germană finală din iulie 1918 și au început să 
înainteze constant spre Germania, iar în nordul Italiei au respins armatele austro-ungare și au 
obligat Austro-Ungaria să accepte un armistițiu [...]. ”  

(M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României ) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi generalul român, precizat în sursa dată.      2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi alianța și o acțiune diplomatică desfășurată de aceasta, precizate în sursa dată.

            6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două acțiuni care au loc pe frontul de vest.  6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la evenimentele de pe frontul din 

Moldova, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.    10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia România se implică în 

relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea prin acțiuni militare sau 
diplomatice. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor 
care exprimă cauzalitatea şi concluzia).       4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre spaţiul românesc, de la autonomii 
locale la implicarea în relaţiile internaţionale din Evul Mediu, având în vedere: 
− menţionarea a două autonomii locale, din spaţiul românesc, din secolele al IX-lea – al XIII-lea;  
− menționarea a două cauze ale înfiinţării instituţiilor centrale medievale şi precizarea unei 

instituţii centrale din spaţiul românesc; 
− prezentarea unei acţiuni diplomatice desfăşurate de un reprezentant al spațiului românesc, în 

secolul al XV-lea; 
− formularea unui punct de vedere referitor la acţiunile militare desfăşurate în spaţiul românesc, 

în secolul al XVI-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric 
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 8 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

1. 2 puncte pentru numirea, din sursa A, a instituţiei de represiune înfiinţată în 1948 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informaţii referitoare la relațiile economice 

ale statului român 
3. câte 3 puncte pentru numirea fiecăruia dintre cei doi conducători politici la care se referă atât 

sursa A, cât şi sursa B         (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine 

că atitudinea României faţă de Uniunea Sovietică este apreciată de Occident 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relaţii cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror alte două practici politice totalitare utilizate în 

România, în afara celor la care se referă sursele date     (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre practicile politice menţionate (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între acţiunile desfășurate în România, în 
perioada postdecembristă 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea generalului român, precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea alianței și a oricărei acțiuni diplomatice desfășurată de 

aceasta, precizate în sursa dată        (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două acțiuni care au loc pe 

frontul de vest          (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

evenimentele de pe frontul din Moldova 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două autonomii locale, din spaţiul românesc, 
din secolele al IX-lea – al XIII-lea       (3px2=6p) 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două cauze ale înfiinţării instituţiilor centrale 
medievale          (3px2=6p) 
2 puncte pentru precizarea oricărei instituţii centrale din spaţiul românesc 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărei acţiuni diplomatice desfăşurate de un reprezentant al 
spațiului românesc, în secolul al XV-lea  
3 puncte pentru prezentarea acțiunii diplomatice menţionate, prin evidenţierea relaţiei 
istorice de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
acțiunea diplomatică menţionată 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la acţiunile militare desfăşurate 
în spaţiul românesc, în secolul al XVI-lea 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2015 

Proba E. c) 
Istorie 

 Varianta 5 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Deja aducerea [...] unui principe străin, în fruntea țării, ca și adoptarea Constituției de la 

1866 fără asentimentul Porții și fără menționarea suzeranității otomane erau dovezi de 
independență. Lor li se adăugau adoptarea unui sistem monetar în 1867 și folosirea unei monede 
naționale (leul), [...] memoriul din 1870 adresat Puterilor Garante prin care se cerea pentru 
România statutul Belgiei [...], Convenția comercială cu Austro-Ungaria din 1875 [...]. Suzeranitatea 
față de Poartă nu mai îmbrăca decât un aspect juridic formal. [...] Situația nu putea dura. Momentul 
favorabil pentru rezolvarea ei a apărut odată cu redeschiderea problemei orientale [...]. La 4/16 
aprilie 1877, Kogălniceanu semnează o Convenție cu Rusia, prin care armatele acesteia sunt 
lăsate să treacă pe teritoriul României [...], în condițiile respectării integrității țării. Pentru România, 
alegerea acestei soluții n-a fost fără riscuri, pentru că se renunța astfel la garanția celor șapte Mari 
Puteri europene [...]. Rămânea doar garanția Rusiei. [...] În fapt, Rusia nu ține seama de Convenția 
semnată [...]. Trupele rusești trec Prutul înainte de aprobarea de către Parlament a Convenției și 
adresează o proclamație directă «locuitorilor României», fără nicio mențiune a suveranului, a 
guvernului, a Convenției abia semnate.” 

        (I. Bulei, O istorie a românilor) 
 

B. „O primă problemă de rezolvat era securitatea noului stat independent. Acum, când 
garanţia colectivă a celor şapte puteri dispăruse, România trebuia să caute o umbrelă protectoare, 
deoarece mijloacele ei militare nu-i puteau, singure, asigura nici suveranitatea, nici integritatea. 
Rusia se dovedise - şi ca aliat - un vecin primejdios. [...] Germania apărea ca marea putere în 
măsură să constituie un scut pentru România în faţa expansionismului rus. Apariţia în 1871 a 
Imperiului german, sub egida Prusiei, rupsese echilibrul de putere în Europa. Prusia [...] înfăptuise 
unitatea Germaniei «prin foc şi sabie», dar Bismarck trăia cu coşmarul coaliţiilor care ar fi încercuit 
şi nimicit opera sa. Rusia trebuia, din această perspectivă, câştigată sau neutralizată. Exista, 
aşadar, o coincidenţă parţială de interese între România şi [...] [Germania]. 

Întrucât din 1879, Bismarck făcuse din alianţa cu Austro-Ungaria piatra unghiulară a politicii 
sale, el a avertizat Bucureştii că alianţa cu Germania o reclamă automat pe cea cu dubla monarhie. 
Alianţa României cu Puterile Centrale (18/30 octombrie 1883) apărea ca o alianţă «împotriva firii»: 
Austro-Ungaria stăpânea teritorii locuite de români (Transilvania, Banatul, Bucovina) [...]. Între 
securitatea naţională şi solidaritatea naţională, s-a acordat prioritate celei dintâi.” 

(F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi alianţa la care aderă România în 1883, precizată în sursa B.   2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la domeniul economic.   2 puncte 
3. Menţionaţi cele două Mari Puteri la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că obiectivul României 

este obținerea independenței.        3 puncte 
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi două acţiuni întreprinse în plan intern pentru consolidarea statului român modern, 

anterioare evenimentelor la care se referă sursa A.     6 puncte 
7. Menţionaţi o caracteristică a proiectelor politice referitoare la statul român modern, 

elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea.     4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

Citiți, cu atenție, sursa de mai jos: 
 „La 10 februarie 1938, guvernul lui Octavian Goga [...] este înlocuit. Noul guvern, prezidat 
de patriarhul Miron Cristea, nu mai era expresia vreunei majorități parlamentare sau a unei 
formațiuni politice. Era expresia voinței regale. Nici noua Constituție, din 20 februarie 1938 [...] nu 
mai era expresia unui acord colectiv de voință a diverșilor factori constituționali. Și ea exprima tot 
voința suveranului. Prin introducerea principiului supremației monarhului, puterea legislativă era 
exercitată de rege prin intermediul Parlamentului bicameral, limitat exclusiv la legiferare și având 
un caracter corporativ. Puterea executivă este exercitată tot de rege, prin guvern, numit și revocat 
de rege, fără răspundere politică față de Parlament. Libertățile și drepturile democratice sunt 
reduse considerabil. [...] Regimul parlamentar este înlocuit cu unul autoritar. Noua Constituție 
punea capăt separării puterilor în stat, introducea pedeapsa cu moartea, delictul public. [...] 
Regimul autoritar, instituit de Carol al II-lea, în 1938, nu se sprijină pe un program, ci pe o camarilă 
[...]. Această camarilă [...] nu va întârzia să pună regimul într-o stare de criză. Carol al II-lea 
guvernează sprijinindu-se pe armată și poliție. [...] 
 Războiul mondial, cel de-al doilea, se apropie și România, atât de bogată în alianțe, începe 
să le piardă treptat pe toate. [...] În martie 1939, România semnează un tratat comercial cu 
Germania prin care statul german devenea primul furnizor al României și cel dintâi client al mărfurilor 
acesteia. Economia țării (în special petrolul) ajunge treptat subordonată intereselor germane. Anglia 
și Franța reacționează, încheie grabnic acorduri comerciale cu România (limitate ca valoare) și 
garantează independența României (23 aprilie 1939), nu și integritatea teritorială [...].‟ 

(I. Bulei, O istorie a românilor) 
 Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe: 
1. Numiți un stat care a garantat independența României, precizat în sursa dată. 2 puncte 
2. Precizați secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menționați regele României și conflictul politico-militar, la care se referă sursa dată.  

            6 puncte  
4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la tratatul dintre România și Germania.

            6 puncte 
5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la Constituție, susținându-l cu două 

informații selectate din sursă.        10 puncte 
6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia în România postbelică se 

utilizează practici politice democratice. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.)   4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre politica promovată de spaţiul românesc 
în relațiile internaționale din Evul Mediu și de la începuturile modernității, având în vedere: 

- menționarea a două cauze ale participării reprezentanților spațiului românesc la conflictele 
militare din secolul al XIV-lea; 

- precizarea unei instituții centrale din spațiul românesc și menţionarea a două acțiuni 
militare la care participă reprezentantul acesteia în secolul al XV-lea; 

- prezentarea unui fapt istoric referitor la diplomația promovată de spațiul românesc în 
relațiile internaționale din secolul al XV-lea;  

- formularea unui punct de vedere referitor la implicarea spațiului românesc în relațiile 
internaționale de la sfârșitul Evului Mediu și începuturile modernității şi susţinerea acestuia 
printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2015 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 5 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea alianţei la care aderă România în 1883, precizată în sursa B 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa A, a oricărei informații referitoare la domeniul economic 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două Mari Puteri la care se referă atât 

sursa A, cât și sursa B         (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine 

că obiectivul României este obținerea independenței 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relaţii cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două acţiuni întreprinse în plan intern pentru 

consolidarea statului român modern, anterioare evenimentelor la care se referă sursa A 
            (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni menţionate    (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a proiectelor politice referitoare la statul 
român modern, elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea 

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui stat care a garantat independența României, precizat în 

sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată  
3. câte 3 puncte pentru menţionarea regelui României și a conflictului politico-militar, la care se 

referă sursa dată          (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

tratatul dintre România și Germania       (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

Constituție 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două cauze ale participării reprezentanților 
spațiului românesc la conflictele militare din secolul al XIV-lea   (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru precizarea oricărei instituții centrale din spațiul românesc 
câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acțiuni militare la care participă 
reprezentantul instituției precizate, în secolul al XV-lea    (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la diplomația promovată de 
spațiul românesc în relațiile internaționale din secolul al XV-lea 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 
faptul istoric menţionat 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la implicarea spațiului românesc în 
relațiile internaționale de la sfârșitul Evului Mediu și începuturile modernității 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2015 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 1 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A.  „Relaţiile dintre [Alexandru Ioan] Cuza şi Adunarea legislativă au fost tensionate încă de 

la începutul noii guvernări naţionale. [...] Cuza [...] dorea să aducă schimbări fundamentale în 
organizarea socială, economică şi politică a ţării. [...] Totuși, prefera să conlucreze cu moderații 
decât cu radicalii [...]. El nu avea încredere în radicali, din cauza activității lor revoluționare secrete 
din trecut și a intenției lor declarate de democratizare a sistemului politic, printre altele, prin 
restrângerea puterii domnitorului. [...] Cuza a fost nemulțumit de propria incapacitate de a face ca 
programul său să fie acceptat de adunare, în special privind reforma electorală și noua lege 
agrară. Evenimentele au atins punctul culminant în 1864. Nemulţumit de tendinţele manifestate de 
guvernul parlamentar, Cuza a dizolvat adunarea la 2/14 mai 1864. Pentru a-şi consolida poziţia, 
Cuza a promulgat o nouă lege electorală şi o nouă Constituţie (Statut). [...] Statutul reflecta [...] 
nemulţumirea lui Cuza faţă de adunările reprezentative, ducând astfel la schimbarea fundamentală 
a relaţiei între ramura executivă şi cea legislativă [...]. Noua constituţie [...] îi garanta [domnitorului] 
puteri cum ar fi dreptul unic de a iniţia o lege şi dreptul suprem de veto asupra proiectelor de lege 
adoptate de adunare.” 

(M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

B. „Sultanul l-a recunoscut pe Carol drept prinț ereditar în octombrie 1866, dar, în mod nerealist, 
și-a menținut ideea că Principatele Unite vor trebui să rămână parte integrantă a Imperiului Otoman. 
 Între timp, în aprilie, guvernul provizoriu organizase alegeri pentru o nouă Cameră a 
deputaților. Servind ca Adunare Constituantă, aceasta și-a propus drept primă îndatorire să 
elaboreze și să aprobe noua Constituție. După dezbateri aprinse [...] la 29 iunie/11 iulie 1866 
Adunarea a adoptat în mod unanim Constituţia, iar Carol I a promulgat-o a doua zi. [...] Ea [...] crea 
condiţiile pentru alegerea unui guvern reprezentativ, prevedea responsabilitatea miniştrilor pentru 
acţiunile lor şi întărea principiul separării puterilor. De asemenea, stabilea în detaliu drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor. [...] Sistemul parlamentar instituit în 1866 s-a caracterizat [...] prin rolul 
preponderent al Legislativului. Acesta a devenit aproape partener egal cu domnitorul în elaborarea 
legilor şi a dobândit dreptul de a pune întrebări miniştrilor cu privire la linia politică urmată şi 
abuzurile puterii. [...] Totuşi, domnitorul deţinea o autoritate considerabilă.[...] El păstra un rol 
decisiv în procesul legislativ. Putea înainta Parlamentului propriile sale proiecte de legi şi avea 
dreptul de a se opune prin veto, acţiune ce nu putea fi contracarată de Adunarea legislativă.”  

 (M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi „constituția” precizată în sursa A.       2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la Imperiul Otoman.   2 puncte 
3. Menţionaţi două drepturi ale domnitorului în domeniul legislativ, la care se referă atât sursa A, 

cât și sursa B.           6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că prin constituție se 

consolidează principiul separării puterilor în stat.     3 puncte 
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi două proiecte politice din prima jumătate a secolului al XIX-lea care au contribuit la 

formarea statului român modern.        6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între două acțiuni desfășurate de România, în relațiile internaționale 

din secolul al XIX-lea.         4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Şi în primii ani de la preluarea puterii, până la eliminarea vechii gărzi a lui Gheorghiu-Dej, 

Ceauşescu continuă să îmbunătăţească climatul de destindere moştenit, atât pe plan intern, cât şi 
extern. [...] Planificarea economică acordă o mai mare atenţie industriei uşoare şi agriculturii, iar 
produsele acestora sunt mai curând rezervate consumului intern decât exportului. [...] Relativul 
progres economic era însoțit de o timidă, dar reală destindere internă. 

La aceasta se adaugă deschiderea externă. În perioada 1965-1975, România e vizitată de 
preşedinţii americani Richard Nixon şi Gerald Ford, de preşedintele Franţei, Charles de Gaulle, 
care aduc cu ei bunăvoinţa Occidentului [...]. În 1967 Bucureştiul, contrar indicaţiilor Moscovei, 
stabileşte relaţii diplomatice cu Bonnul [...]. În acelaşi timp, şi tot împotriva cuvântului de ordine 
venit de la Moscova, menţine relaţiile diplomatice cu Israelul şi după Războiul de şase zile din 
1967. [...] Refuzul de a participa la manevrele militare ale Pactului de la Varşovia este consecvent 
manifestat. [...] Fără consultarea Aliaților săi din Pactul de la Varşovia, România îşi reduce 
efectivele militare de la 240 000 la 200 000. [...] La reuniunea Comitetului Politic Consultativ al 
Pactului de la Varşovia de la Bucureşti din iulie 1966 delegaţia sovietică nu reuşeşte să impună o 
reorganizare instituţională a Pactului de la Varşovia, care să-i dea acestuia un comandament mai 
eficace, din cauza opoziţiei României. [...] În aprilie 1967, PCR [Partidul Comunist Român] nu 
trimite reprezentanți la Conferința partidelor comuniste ținută la Karlovy Vary. [...] În schimb, la 
mijlocul lunii august 1968 Ceaușescu se duce la Praga și semnează tratatul româno-cehoslovac 
de amiciție și asistență reciprocă.” 

(I. Bulei, O istorie a românilor) 
Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi un conducător politic precizat în sursa dată.     2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi formațiunea politică și organizația politico-militară, la care se referă sursa dată. 

            6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la situaţia economică din România.  

            6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la politica externă a României, 

susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.     10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia în România sunt utilizate 

practici politice totalitare, în perioada stalinismului. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric 
relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)  4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre stat și politică în spațiul românesc, în 
Evul Mediu și la începuturile modernității, având în vedere: 

- precizarea unei autonomii locale din spațiul românesc din secolele al IX-lea – al XI-lea; 
- menţionarea a două caracteristici ale unei autonomii locale din spațiul românesc, în 

secolele al XIII-lea – al XIV-lea;  
- menționarea a două instituții centrale din spațiul românesc și prezentarea unei acțiuni 

militare la care participă reprezentantul uneia dintre acestea în secolul al XV-lea;  
- formularea unui punct de vedere referitor la implicarea reprezentantului unei instituții 

centrale din spațiul românesc în relațiile internaționale din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea 
şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2015 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 1 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

1. 2 puncte pentru numirea „constituției” precizate în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la Imperiul Otoman 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două drepturi ale domnitorului în domeniul 

legislativ, la care se referă atât sursa A, cât și sursa B     (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine 

că prin constituție se consolidează principiul separării puterilor în stat 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relaţii cauză-efect stabilite între două informaţii selectate din 

sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două proiecte politice din prima jumătate a secolului 

al XIX-lea care au contribuit la formarea statului român modern   (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre proiectele politice menţionate (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două acțiuni desfășurate de România, 
în relațiile internaționale din secolul al XIX-lea  

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui conducător politic precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea formațiunii politice și a organizației politico-militare, la care 

se referă sursa dată         (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

situaţia economică din România        (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la politica 

externă a României 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru precizarea oricărei autonomii locale din spațiul românesc din secolele al 
IX-lea – al XI-lea 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale unei autonomii locale din 
spațiul românesc, în secolele al XIII-lea – al XIV-lea    (3px2=6p) 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două instituții centrale din spațiul românesc 
           (3px2=6p) 
2 puncte pentru menţionarea oricărei acțiuni militare la care participă reprezentantul uneia 
dintre instituțiile centrale în secolul al XV-lea 
3 puncte pentru prezentarea acțiunii militare menţionate, prin evidenţierea relaţiei istorice 
de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
acțiunea militară menţionată 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la implicarea 
reprezentantului unei instituții centrale din spațiul românesc în relațiile internaționale din 
secolele al XVI-lea - al XVIII-lea  
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2015 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 3 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Introducerea în titulatura domnilor înaintea numelui lor a cuvântului Io, prescurtarea de la 

Ioannes, «cel ales de Dumnezeu», afirmă răspicat sursa divină a puterii domneşti. Această calitate, 
domnii o dobândeau prin ceremonia religioasă a ungerii şi încoronării [...]. Cooperarea dintre puterea 
centrală şi Biserică, una dintre realităţile majore ale sistemului politic al Ţării Româneşti şi Moldovei, 
încă din vremea constituirii statelor, a avut în această ceremonie de tradiţie bizantină expresia ei 
simbolică supremă. 

Domnia era ereditară în familia domnitoare, regulă adoptată probabil odată cu constituirea 
statelor şi a cărei aplicare a dat naştere dinastiilor celor două ţări [...]: descendenţa lui Basarab în 
Ţara Românescă şi cea directă sau indirectă a lui Bogdan în Moldova [...]. 

Principala afirmare a puterii centrale şi a tendinţei ei de a controla efectiv teritoriul ţării s-a 
manifestat, fireşte, în domeniul stăpânirii pământului, cea mai de seamă sursă de avuţie şi putere. În 
ambele principate, domnii stăpâneau, pe lângă domeniul propriu, întinse teritorii care ţineau de 
prerogativa domniei: teritoriul care nu se afla în mâinile stăpânilor de pământ laici şi ecleziastici, 
pământ pustiu [...]; teritoriul oraşelor în care puteau institui târguri şi iarmaroace, importantă sursă de 
venituri percepute prin taxe; întinderi mari de terenuri şi păduri rezervate în general pentru vânătorile 
domneşti.” 

(M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

B. „Indiciul cel mai sigur al gradului înalt de dezvoltare a puterii domniei a fost remarcabila 
forţă militară a Ţării Româneşti şi Moldovei [...] şi excepţionala eficacitate a politicii lor externe. Sub 
Mircea cel Bătrân, Ţara Românescă cunoaşte cea mai mare întindere teritorială pentru că domnul nu 
numai că şi-a consolidat stăpânirile din Transilvania, obţinute ca feude din partea regalităţii ungare, 
dar a cuprins şi Dobrogea sub autoritatea sa. Forţa militară a lui Alexandru cel Bun i-a permis 
domnului să împiedice imixtiunea puterilor străine, îndeosebi a Regatului Ungar, care, prin Tratatul 
de la Lublau, încheiat între Sigismund de Luxemburg şi Vladislav Jagiello, preconizase împărţirea 
ţării între Ungaria şi Polonia (1412). Domnul Moldovei şi-a consolidat legătura cu Polonia datorită 
sprijinului eficace pe care i l-a acordat în două rânduri împotriva cavalerilor teutoni: la Grünwald (1410) 
şi la Marienburg (1422). 

Consolidarea şi afirmarea celor două ţări s-a reflectat pe plan extern; cardinalii reuniţi în 1408 la 
Pisa pentru a pregăti un conciliu general, cu participarea lumii ortodoxe, s-au adresat şi domnilor Ţării 
Româneşti şi Moldovei, situându-i îndată după împăratul Bizanţului în ierarhia politică a Orientului.” 

 (M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi un domnitor român precizat în sursa B.      2 puncte 
2. Precizaţi, din sursa A, o informaţie referitoare la caracterul ereditar al domniei. 2 puncte 
3. Menţionaţi două state medievale la care se referă atât sursa A, cât şi sursa B.  6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că puterea centrală 

colaborează cu Biserica.         3 puncte 
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul 

fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).    7 puncte 
6. Prezentaţi alte două acțiuni militare sau diplomatice la care participă românii în secolul al XV-lea, 

în afara celor la care se referă sursa B.       6 puncte 
7. Menționați o constantă în desfășurarea conflictelor militare la care participă românii în secolul 

al XIV-lea.           4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„O măsură a influenţei crescânde a Germaniei în România […] a fost tratatul economic 

încheiat între cele două ţări la 23 martie 1939. Valabil timp de cinci ani, acesta asigura o legătură 
mai strânsă între economiile celor două ţări prin planificare, coordonare şi companii mixte. […] 
Principala sarcină a companiilor mixte era de a dezvolta resursele minerale ale României – cupru, 
crom, mangan şi în special petrol. Interesul crescut al Germaniei faţă de petrolul românesc era 
legat de pregătirea pentru război şi de nevoia de a deveni independentă de livrările de dincolo de 
ocean, care puteau fi întrerupte de o blocadă britanică. [...] 

Guvernul român nu-şi pierduse încă speranţa în Occident. În a doua jumătate a lunii martie 
1939 el a cerut insistent Marii Britanii şi Franţei să anunţe public că nu vor mai tolera modificări de 
graniţe în Europa de Est şi vor veni în ajutorul fiecărei ţări angajate în apărarea independenţei 
sale. La 13 aprilie [...] Marea Britanie şi Franţa au promis să ajute România să reziste oricărei 
ameninţări la adresa independenţei sale. În ciuda caracterului limitat al garanţiilor britanică şi 
franceză – ele se refereau la independența României și nu la integritatea sa teritorială -, cercurile 
politice din Bucureşti le-au întâmpinat ca pe un semn că puterile occidentale şi-au abandonat în 
sfârşit politica de conciliere.  

Pactul de neagresiune din 23 august 1939 încheiat între Germania şi Uniunea Sovietică a 
venit ca un şoc pentru conducătorii României, pentru că ei îşi bazaseră politica externă pe 
presupunerea că exista o ostilitate profundă între nazism şi comunism. Acum ei se simțeau mai 
lipsiți de siguranță ca oricând [...]. Carol al II-lea și miniștrii săi au acceptat ceea ce era evident: 
politica externă a anilor ’20 și ’30 care se bazase pe un sistem de alianțe interconectate sprijinit de 
Franța și pe afilierea la acorduri internaționale, care promovau securitatea colectivă, nu mai putea 
să apere frontierele României.” 

 (M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi conducătorul României precizat în sursa dată.     2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
3. Menţionaţi cele două state totalitare, la care se referă sursa dată.   6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la tratatul economic încheiat de 

România.           6 puncte 
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la relaţia României cu statele 

occidentale democrate, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.  10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia acțiunile desfășurate în 

România postbelică au favorizat instaurarea regimului politic totalitar. (Se punctează 
prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi 
concluzia.)          4 puncte 

 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre spațiul românesc în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, având în vedere: 

- menţionarea a două cauze ale constituirii statului român modern în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea;  

- prezentarea unei caracteristici a Constituției din 1866; 
- menţionarea a două fapte istorice desfășurate de România în cadrul „crizei orientale” din a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea și precizarea unei asemănări între aceste fapte 
istorice; 

- formularea unui punct de vedere referitor la participarea României în relațiile internaționale 
din primele două decenii ale secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument 
istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2015 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 3 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui domnitor român precizat în sursa B 
2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa A, a oricărei informaţii referitoare la caracterul ereditar al 

domniei 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecăruia dintre cele două state medievale la care se referă 

atât sursa A, cât şi sursa B        (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine 

că puterea centrală colaborează cu Biserica 
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relaţii cauză-efect stabilite între două informaţii selectate din 

sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror alte două acțiuni militare sau diplomatice la care 

participă românii în secolul al XV-lea, în afara celor la care se referă sursa B  (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre acțiunile menţionate  (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei constante în desfășurarea conflictelor militare la care 
participă românii în secolul al XIV-lea 

 

 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea conducătorului României precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecăruia dintre cele două state totalitare, la care se referă 

sursa dată           (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

tratatul economic încheiat de România       (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la relaţia 

României cu statele occidentale democrate 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două cauze ale constituirii statului român 
modern în a doua jumătate a secolului al XIX-lea     (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a Constituției din 1866 
3 puncte pentru prezentarea caracteristicii menţionate, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu referitor la caracteristica menţionată 
- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice desfășurate de România în 

cadrul „crizei orientale” din a doua jumătate a secolului al XIX-lea   (3px2=6p) 
2 puncte pentru precizarea oricărei asemănări între faptele istorice menționate 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la participarea României în 
relațiile internaționale din primele două decenii ale secolului al XX-lea 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2014 
Proba E. c) 

Istorie�
 MODEL 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera voca'ională ( profil artistic, toate specializările; ( profil 
sportiv, toate specializările; ( profil pedagogic, specializările: bibliotecar(documentarist, instructor(animator, 
instructor pentru activită'i extra+colare, pedagog +colar; ( profil teologic, toate specializările. 
 

� Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
� Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citi�i, cu aten�ie, sursele de mai jos: 
A. „În România, Partidul Comunist a luat ini�iativele menite să reducă �ara la starea de 

obedien�ă fa�ă de Uniunea Sovietică. [...] Primul pas era înregimentarea României în blocul sovietic. 
[...] Al doilea pas către totalitarism a fost consolidarea partidului unic de masă. [...] Un al treilea pas în 
impunerea modelului totalitar sovietic în România a fost adoptarea Constitu�iei Republicii Populare 
Române în aprilie 1948 �i introducerea sistemului judecătoresc de sorginte sovietică. Constitu�ia 
prelua tiparele constitu�iei sovietice din 1936. Parlamentul, numit Marea Adunare Na�ională, avea o 
singură cameră [...]. Un prezidiu, compus dintr3un pre�edinte, un secretar �i 17 membri, ac�iona în 
numele Adunării când aceasta nu se afla în sesiune, ceea ce se întâmpla destul de des, în timp ce 
Consiliul de Mini�tri era organismul executiv suprem. Toate acestea se aflau, desigur, supuse 
autorită�ii Partidului Comunist. Erau prevăzute garan�ii pe cât de multe, pe atât de lipsite de con�inut, 
în privin�a libertă�ilor civile, după cum o dovede�te articolul 32: «Cetă�enii au dreptul de asociere �i 
organizare dacă scopurile urmărite nu sunt îndreptate împotriva ordinii democratice, stabilite prin 
Constitu�ie». Această ordine democratică a fost definită de Partidul Comunist �i consolidată de 
Securitate.” 

(M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, @.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

B. „Distrugerea partidelor de opoziție a fost urmată de lichidarea presei lor, astfel că 
mijloacele de informare publică au intrat total sub controlul statului. Bibliotecile și librăriile au fost 
epurate de titlurile necorespunzătoare din punct de vedere politic, activitățile ziariștilor, scriitorilor, 
artiștilor și muzicienilor au fost puse sub controlul Secției de Agitație și Propagandă (Agitprop) a 
Comitetului Central al Partidului. Nimic nu putea fi publicat, jucat sau interpretat fără aprobare. 

Învățământul a avut aceeași soartă. În august 1948, legea pentru reforma învățământului a 
închis toate școlile străine, inclusiv acelea administrate de culte. S3au făcut epurări în rândurile 
profesorilor și studenților de la universități. [C] Biserica a fost ultimul obstacol major în cale impunerii 
modelului sovietic, dar în acest caz Partidul Comunist Român nu a urmat [C] soluția sovietică. [C] 
Astfel, Partidul Comunist, deși condamna oficial credința religioasă, o tolera în cadrul unor limite 
prescrise de lege. În acest sens, era mai îngăduitor decât regimul sovietic. [C]  

La începutul anului 1949, au fost înfiin�ate două structuri principale ale Securită�ii interne din 
Republica Populară Română. La 23 ianuarie, a fost creată Direc�ia Generală a Mili�iei, ca să 
înlocuiască Poli�ia �i Jandarmeria, iar la 7 februarie au fost create trupele de securitate.”  

 (M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, @.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la aceste surse, răspunde�i la următoarele cerin�e: 
1. Numi�i „parlamentul‟ precizat în sursa A.      2 puncte 
2. Preciza�i secolul la care se referă sursa B.      2 puncte 
3. Men�iona�i forma de organizare a statului și formațiunea politică la care se referă atât sursa A, 

cât și sursa B.          6 puncte 
4. Scrie�i, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care sus�ine că legea fundamentală 

a statului român este realizată după model sovietic.     3 puncte  
5. Scrie�i, din sursa B, două informa�ii care se află într3o rela�ie cauză3efect, precizând rolul fiecăreia 

dintre aceste informații (cauză, respectiv efect).      7 puncte 
6. Prezenta�i două ac�iuni desfă�urate de România în etapa stalinismului, în cadrul „Războiului 

Rece”.            6 puncte 
7. Men�iona�i o asemănare între două fapte istorice desfă�urate în România, în perioada 

național3comunismului.         4 puncte 
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SUBIECTUL al II(lea (30 de puncte) 
Citi�i, cu aten�ie, sursa de mai jos: 
„Victoria lui @tefan [cel Mare] îl obligă pe sultanul Mehmed II să deplaseze centrul de 

greutate al efortului militar otoman la Dunărea de Jos �i în nordul bazinului pontic. În iulie 1475, 
flota otomană cucere�te Caffa �i aduce hanatul tătar al Crimeii sub directa subordonare a Por�ii, 
transformându3l, timp de trei secole, în cel mai eficient instrument de interven�ie militară în Europa 
răsăriteană. Strategic, pozi�ia Moldovei se agravează, tătarii fiind for�a războinică de temut care va 
pune mereu în pericol hotarele răsăritene ale Moldovei (�i ale Valahiei). În vara lui 1476, cei care 
atacă primii pe @tefan sunt tătarii, obligându3l pe [domnitor] să3�i rupă oastea în două pentru a 
putea face fa�ă deopotrivă acestora �i înaintării otomane. Mehmet II însu�i pătrunde în Moldova �i3l 
înfrânge pe @tefan la Războieni (26 iulie). Turcii nu pot supune însă Moldova. Cetă�ile ei rezistă 
asediilor otomane, iar teama de o interven�ie a Ungariei [C] îl sile�te pe Mehmed II să se retragă. 
@tefan urmăre�te îndeaproape armata otomană, pătrunde, la rându3i, în Kara Românească �i o 
readuce în tabăra antiotomană. Trimite apoi soli la Vene�ia �i la Roma, încercând să reanime 
coali�ia antiotomană. [C]  

O nouă invazie a turcilor în Moldova, în 1484, se încheie cu ocuparea cetă�ilor Chilia �i 
Cetatea Albă, de la Marea Neagră, două dintre bastioanele de rezisten�ă ale Moldovei �i «cheile» 
drumurilor comerciale dinspre Marea Neagră spre Ungaria �i Polonia. De acum înainte, Marea 
Neagră devine un «lac turcesc», iar Moldova este expusă direct atacurilor otomane. Din 1487, 
Moldova reîncepe să plătească tribut Por�ii Otomane, a�teptând timpuri mai bune pentru reluarea 
ostilită�ilor.”              (I. Bulei,O istorie a românilor) 
 

Pornind de la această sursă, răspunde�i la următoarele cerin�e: 
1. Numi�i domnitorul român precizat în sursa dată.     2 puncte 
2. Preciza�i, pe baza sursei date, o informa�ie referitoare la hanatul tătar al Crimeii. 2 puncte 
3. Men�iona�i cele două state medievale române�ti la care se referă sursa dată. 6 puncte 
4. Men�iona�i, din sursa dată, două informa�ii referitoare la cetă�ile de la Marea Neagră.  

            6 puncte  
5. Formula�i, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la desfășurarea luptei de la 

Războieni, sus�inându3l cu două informa�ii selectate din sursă.   10 puncte 
6. Argumenta�i, printr3un fapt istoric relevant, afirma�ia conform căreia spa�iul românesc se 

implică prin diplomație în rela�iile interna�ionale de la sfârșitul Evului Mediu și începuturile 
modernității. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor 
care exprimă cauzalitatea �i concluzia.)       4 puncte 

 

 
SUBIECTUL al III(lea (30 de puncte) 
 

 Elabora�i, în aproximativ două pagini, un eseu despre politica internă și relațiile 
internaționale ale statului român modern, având în vedere: 

3 precizarea unui proiect politic elaborat de români în prima jumătate a secolului al XIX3lea, 
care contribuie la constituirea statului modern; 

3 men�ionarea a două ac�iuni de politică internă �i a două ac�iuni de politică externă 
desfă�urate de statul român modern în a doua jumătate a secolului al XIX3lea;  

3 prezentarea unui fapt istoric la care participă România alături de o mare alian�ă, la 
începutul secolului al XX3lea;  

3 formularea unui punct de vedere referitor la evolu�ia politică a statului ca urmare a 
constituirii României Mari �i sus�inerea acestuia printr3un argument istoric. 

Notă! Se punctează �i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, eviden�ierea 
rela'iei cauză(efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea �i concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice �i încadrarea eseului în limita de spa�iu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2014 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE #I DE NOTARE 
 

 MODEL 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera voca/ională 0 profil artistic, toate specializările; 0 profil 
sportiv, toate specializările; 0 profil pedagogic, specializările: bibliotecar0documentarist, instructor0animator, 
instructor pentru activită/i extra3colare, pedagog 3colar; 0 profil teologic, toate specializările. 
 

� Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
Nu se acordă frac/iuni de punct. 
� Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împăr/irea la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

 
SUBIECTUL I          (30 de puncte) 

 
1. 2 puncte pentru numirea „parlamentului‟ precizat în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa B 
3. câte 3 puncte pentru menționarea formei de organizare a statului și a formațiunii politice la 

care se referă atât sursa A, cât și sursa B      (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care sus�ine 

că legea fundamentală a statului român este realizată după model sovietic 
5. 7 puncte pentru scrierea, din sursa B, a oricăror două informa�ii care se află într'o rela�ie 

cauză'efect, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informații (cauză, respectiv efect) 
6. 0 câte 1 punct pentru men�ionarea oricăror două ac�iuni desfă�urate de România în etapa 

stalinismului, în cadrul „Războiului Rece”      (1px2=2p) 
0  câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre acțiunile men�ionate  (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru men�ionarea oricărei asemănări între două fapte istorice desfă�urate în 
România, în perioada național'comunismului  

 
SUBIECTUL al II 0 lea        (30 de puncte) 

 
1. 2 puncte pentru numirea domnitorului român precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a oricărei informa�ii referitoare la hanatul 

tătar al Crimeii 
3. câte 3 puncte pentru men�ionarea fiecăruia dintre cele două state medievale române�ti la care 

se referă sursa dată         (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru men�ionarea, din sursa dată, a oricăror două informa�ii referitoare la 

cetă�ile de la Marea Neagră        (3px2=6p) 
5. 0 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

desfășurarea luptei de la Războieni 
0 câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informa�ii care sus�in punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirma�iei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) �i concluzia 
(a�adar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea        (30 de puncte) 
 
Informa/ia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 

0 2 puncte pentru precizarea oricărui proiect politic elaborat de români în prima jumătate a 
secolului al XIX'lea, care contribuie la constituirea statului modern 

0 câte 3 puncte pentru men�ionarea oricăror două ac�iuni de politică internă �i a oricăror 
două ac�iuni de politică externă desfă�urate de statul român modern în a doua jumătate a 
secolului al XIX'lea          (3px4=12p) 

0 2 puncte pentru men�ionarea oricărui fapt istoric la care participă România alături de o 
mare alian�ă, la începutul secolului al XX'lea 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric men�ionat, prin eviden�ierea rela�iei istorice de 
cauzalitate �i utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
faptul istoric men�ionat 

0 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evolu�ia politică a statului ca 
urmare a constituirii României Mari  
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr'un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) �i concluzia (a�adar, ca urmare etc.) 

 
Ordonarea 3i exprimarea ideilor men/ionate – 6 puncte distribuite astfel: 

0 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea par�ială a limbajului istoric adecvat 

0 1 punct pentru structurarea textului (introducere ' cuprins ' concluzie) 
0 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea par�ială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
0 1 punct pentru respectarea limitei de spa/iu 
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Examenul de bacalaureat național 2014 
Proba E. c) – 2 iulie 2014 

Istorie 
 Varianta 1 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 

A. „Într-o vreme […] când conştiinţa naţională făcea progrese, revenirea pământenilor în 
scaunele de domnie din Moldova și Țara Românească a fost percepută, mai ales în perspectiva 
desfăşurărilor ulterioare, ca începutul «renaşterii naţionale». […]   

Mica boierime, fiind blocată în afirmarea ei […] de marii boieri, revendică o participare mai 
importantă în conducerea statului. […] Obiectivele ei şi-au găsit expresia în proiectul de constituţie 
zisă a «Cărvunarilor» […] care în textul ei formula fără echivoc «principiul constituţional: domnia 
legilor», în înţelesul că autoritatea domnului era limitată şi subordonată organismului reprezentativ 
- Sfatul obştesc. «Constituţia Cărvunarilor» cuprindea un şir de principii şi drepturi, precum 
respectul proprietăţii, egalitatea în faţa legilor, libertatea persoanei etc. […] Aceste principii nu erau 
aplicate însă consecvent, pentru că, în problema esenţială - cea a puterii - mica boierime se arăta 
preocupată exclusiv de a-şi asigura un cuvânt decisiv în Sfatul obştesc. «Constituţia Cărvunarilor» 
a fost violent combătută de marea boierime şi ea a rămas un simplu proiect. Victoria [marii 
boierimi] a fost asigurată şi de înţelegerea turco-rusă fixată prin Convenţia de la Akkerman […]. 
Acordul confirma restabilirea domniilor pământene, stabilea alegerea domnilor de divan şi fixa 
durata domniei la şapte ani; rolul Rusiei era consolidat […].” 

(F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român) 

B. „În Moldova şi Ţara Românească, intelectualii au căutat să desfiinţeze protectoratul 
Rusiei şi să restabilească echilibrul istoric cu Imperiul Otoman, în timp ce în Transilvania, în [...] 
Banat [...] şi în Bucovina, ei şi-au propus să unească toţi românii într-un singur stat autonom. S-a 
analizat chiar ideea unirii tuturor românilor de o parte şi de cealaltă a Carpaţilor, pe baza 
puternicelor legături etnice, lingvistice şi culturale dintre aceştia. Dar astfel de gânduri erau 
efemere, căci ipotezele […] contraveneau realităţilor politice, în special pragmatismului Rusiei şi 
Austriei. [...] În ciuda admiraţiei nutrite faţă de Apus, paşoptiştii nu erau nişte gânditori abstracţi, 
care se străduiau să impună poporului instituţii fără legătură cu experienţa istorică naţională. [...] 

Aspiraţiile generaţiei de la 1848 şi-au găsit expresia practică în nemulţumirea generală, a 
tuturor claselor sociale din Principate, faţă de condiţiile politico-economice existente. Mulţi boieri nu 
erau de acord cu metodele autoritare folosite de domni [...], clasa mijlocie [...] protesta împotriva 
taxelor mari [...], ţăranii erau hotărâţi să lupte pentru desfiinţarea îndatoririlor tot mai mari de clacă şi 
obligaţii faţă de moşieri.” 

 (M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi proiectul politic precizat în sursa A.      2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa B.      2 puncte 
3. Menţionaţi două spaţii istorice precizate atât în sursa A, cât şi în sursa B.  6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că toate categoriile sociale 

sunt nemulțumite de situația politico-economică.      3 puncte 
5. Scrieţi, din sursa A, două informaţii care se află într-o relaţie cauză-efect, precizând rolul fiecăreia 

dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).      7 puncte 
6. Prezentaţi două acţiuni desfășurate de România în contextul „crizei orientale‟.  6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între două măsuri de politică internă adoptate în statul român 

modern, în primul deceniu după constituirea acestuia.     4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiți, cu atenție, sursa de mai jos: 

 „Primul Război Mondial este evenimentul care anunță schimbarea hărții politice a 
continentului european. [...]  Atenția lumii politice se concentrează asupra războiului izbucnit în 
Europa și a atitudinii României. Un Consiliu de Coroană este convocat, la 21 iulie/3 august 1914 la 
Sinaia. [...] La fel ca Italia, România își declară neutralitatea (cu excepția Regelui Carol I și a lui 
P.P.Carp, toți ceilalți 18 participanți au optat pentru această soluție). [...]  
 Neutralitatea nu putea fi, și de fapt nici n-a fost, decât o perioadă de pregătire de război. [...] 
Asemenea Italiei și Bulgariei, România devine obiectul presiunilor celor două tabere beligerante. 
Cum români se găseau și în Rusia, nu numai în Austro-Ungaria, diplomațiile ambelor părți au ce 
oferi. Puterile Centrale promit Basarabia, un statut special pentru românii transilvăneni [...], promit 
chiar și Bucovina. Antanta promite toate teritoriile locuite de români în Austro-Ungaria. Purtătorii de 
cuvânt ai beligeranților sunt Rusia și, de cealaltă parte, Germania. Aceasta din urmă își punea 
multe speranțe în regele Carol I [...]. Dar la 27 septembrie/10 octombrie 1914 regele Carol I moare, 
după o domnie de 48 de ani. [...] Urmaș la domnie vine Ferdinand I, nepotul lui Carol I. [...] Cu 
schimbarea la domnie nu se schimbă și atitudinea politică externă. Neutralitatea este reconfirmată. 
Doar că Puterile Centrale pierd în România un potențial aliat, iar Antanta poate spera, cu mai mult 
temei, că România va lua armele de partea sa. [...]  

Opinia publică din țară, animată de Liga pentru unitatea politică a tuturor românilor [...], de 
Acțiunea Națională și Federația Unionistă, de o presă extrem de activă și neobosită, de 
numeroasele demonstrații [...] de discursurile unor oameni politici și ale unor intelectuali (Nicolae 
Filipescu, Take Ionescu, Octavian Goga, refugiat din Transilvania, Nicolae Iorga, Nicolae Titulescu 
ș.a.), se pronunța foarte categoric pro-Transilvania.‟ 

(I. Bulei, O istorie a românilor) 
 Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe: 
1. Numiți un rege al României precizat în sursa dată.     2 puncte 
2. Precizați, pe baza sursei date, o informație referitoare la Consiliul de Coroană. 2 puncte 
3. Menționați cele două mari alianțe la care se referă sursa dată.   6 puncte  
4. Menționați, din sursa dată, două caracteristici ale opiniei publice din România. 6 puncte 
5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la atitudinea taberelor beligerante 

față de România, susținându-l cu două informații selectate din sursă.   10 puncte 
6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia România se implică în 

relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XX-lea. (Se punctează prezentarea 
unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.) 
            4 puncte 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre rolul spaţiului românesc în relațiile 

internaționale din secolele al XIV-lea – al XVIII-lea, având în vedere: 
- menţionarea a două conflicte militare desfășurate în spațiul românesc în secolul al XIV-lea; 
- precizarea unui cauze a implicării spațiului românesc în diplomația secolului al XIV-lea;  
- prezentarea unui fapt istoric referitor la conflictele militare desfășurate în spațiul românesc în 

secolul al XV-lea;  
- menţionarea a două acțiuni diplomatice referitoare la spațiul românesc din secolul al XV-lea; 
- formularea unui punct de vedere referitor la consecințele implicării spațiului românesc în relațiile 

internaționale din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea asupra unei instituții centrale şi susţinerea 
acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 1 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea proiectului politic precizat în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa B 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două spaţii istorice precizate atât în sursa A, cât şi 

în sursa B           (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine 

că toate categoriile sociale sunt nemulțumite de situația politico-economică 
5. 7 puncte pentru scrierea, din sursa A, a oricăror două informaţii care se află într-o relaţie 

cauză-efect, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două acţiuni desfășurate de România în contextul 

„crizei orientale‟          (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre acţiunile menţionate  (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două măsuri de politică internă 
adoptate în statul român modern, în primul deceniu după constituirea acestuia  

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui rege al României precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a oricărei informații referitoare la Consiliul de 

Coroană  
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două mari alianțe la care se referă 

sursa dată           (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două caracteristici ale opiniei 

publice din România         (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

atitudinea taberelor beligerante față de România 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două conflicte militare desfășurate în spațiul 
românesc în secolul al XIV-lea       (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru precizarea oricărei cauze a implicării spațiului românesc în diplomația 
secolului al XIV-lea 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la conflictele militare desfășurate 
în spațiul românesc în secolul al XV-lea  
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
faptul istoric menţionat 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acțiuni diplomatice referitoare la spațiul 
românesc din secolul al XV-lea       (3px2=6p) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la consecințele implicării 
spațiului românesc în relațiile internaționale din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea asupra 
unei instituții centrale  
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Istorie 
 Varianta 9 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Cu toată fidelitatea manifestată de Alexandru cel Bun alianței polono-lituaniene, în 

momentul în care Vladislav Jagello a ajuns [...] la înțelegere cu regele Ungariei, Sigismund de 
Luxemburg, […] situația Moldovei a început să fie primejduită. Polonia […] s-a arătat dispusă la 
concesii în favoarea regatului maghiar pe seama Moldovei.  

Potrivit prevederilor tratativelor polono-maghiare, desfășurate în cursul anului 1412 la 
Lublau […], regele Ungariei, deși recunoștea suzeranitatea Poloniei asupra Moldovei, obținea din 
partea lui Vladislav Jagello ca Moldova să fie obligată să ajute cu oștile ei regatul maghiar, în 
eventualitatea unui conflict cu turcii. Nerespectarea de către Alexandru cel Bun a obligațiilor ce i se 
impuneau urma să ducă la împărțirea Moldovei între cei doi suverani în zone teritoriale 
echivalente. […] Neparticiparea lui Alexandru cel Bun la luptele pe care regele Ungariei le-a purtat 
în Țara Românească împotriva otomanilor l-a făcut pe Sigismund de Luxemburg să ceară la 
Congresul de la Luck, din ianuarie 1429, punerea în aplicare a Tratatului de la Lublau, Alexandru 
cel Bun să fie înlăturat de la domnie și Moldova împărțită. Pretenției lui Sigismund […] i s-a 
împotrivit Vladislav Iagello […].”           (Șt. Ștefănescu, Istoria medie a României) 
 

B. „Sub pretextul că independenţa României nu era recunoscută şi că aliatul rus îi va 
reprezenta corect interesele, delegatul român nu a fost admis la discuţiile de la San Stefano din 
1878 […]. Clauzele armistiţiului pentru România erau: […] îi era recunoscută independenţa; […] 
Rusia relua sudul Basarabiei […] şi îşi aroga dreptul de tranzit prin teritoriul României spre 
Bulgaria, unde trupele ar fi urmat să rămână încă doi ani. […]  

Unanimitatea forţelor politice româneşti în a respinge atât cedarea sudului Basarabiei cât şi 
tranzitul armatei ruse a creat o acută tensiune în relaţiile dintre Bucureşti şi Petersburg. Ţarul 
Alexandru, care ameninţase cu ocuparea ţării şi dezarmarea armatei române, a primit răspunsul de 
curaj şi demnitate al domnitorului Carol I: «armata care s-a luptat la Plevna […] va putea fi zdrobită, 
dar nu va reuşi nimeni niciodată să o dezarmeze». […] Foştii aliaţi se îndreptau spre o confruntare, 
când schimbările din contextul internaţional au venit în sprijinul României. Marile avantaje pe care şi 
le asigurase Rusia prin Tratatul de la San Stefano îngrijorau Anglia şi Austro-Ungaria. Pentru a evita 
noi conflicte a fost convocat Congresul de la Berlin, care a revizuit clauzele de la San Stefano. 
România nu a fost admisă ca stat participant […].”   

(F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi lupta la care a participat armata română, precizată în sursa B.   2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa A.      2 puncte 
3. Menţionaţi câte un domnitor din spațiul românesc precizat în sursa A, respectiv în sursa B. 

            6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că puterile vecine 

obligau statul român să participe la eventualele conflicte cu otomanii.   3 puncte  
5. Scrieţi, din sursa B, două informaţii care se află într-o relaţie cauză-efect, precizând rolul fiecăreia 

dintre aceste informații (cauză, respectiv efect).      7 puncte 
6. Prezentaţi două acţiuni diplomatice prin care spațiul românesc se implică în relațiile 

internaționale din secolele al XVI-lea - al XVIII-lea.     6 puncte 
7. Menţionaţi o caracteristică a politicii desfășurate de România în relațiile internaționale din a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea ca urmare a evenimentelor descrise în sursa B. 
            4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Proiectul unui armistiţiu, întocmit de oficialităţile sovietice, a fost comunicat guvernelor 

american şi britanic la 31 august 1944. […] La insistenţele americane şi britanice […] s-a consimţit 
la crearea unei Comisii Aliate de Control pentru România, care să cuprindă reprezentanţi ai 
Statelor Unite şi Marii Britanii […]. 

Delegaţia română de la Moscova, condusă de Lucreţiu Pătrăşcanu, a primit proiectul la 10 
septembrie şi a făcut eforturi intense pentru a-i modera termenii. S-a dorit […] să se stabilească 
termene precise pentru perioada ocupaţiei sovietice, autorităţilor române să li se acorde mai multă 
libertate în ceea ce priveşte administraţia internă, îndeosebi în probleme de siguranţă şi poliţie, şi 
să se obţină angajamentul Aliaţilor că întreaga Transilvanie va reveni României.  

Armistiţiul a fost semnat în noaptea de 12 spre 13 septembrie 1944 […]. Cerea guvernului 
român să se angajeze în efortul de război aliat cu cel puţin douăsprezece divizii de infanterie 
echipate complet, să permită deplasarea liberă a Armatei Roşii pe teritoriul său şi să sprijine 
financiar şi logistic operaţiile militare ale Aliaţilor împotriva Germaniei şi Ungariei. România îşi 
asuma, de asemenea, povara de a plăti despăgubiri care se ridicau la 300 milioane de dolari către 
Uniunea Sovietică pentru pierderile cauzate în operaţiile militare de pe teritoriul acesteia şi să 
înapoieze toate bunurile luate de pe teritoriul ei […].  

Delegația română a părăsit Moscova cu sentimentul că, având în vedere situația de 
ansamblu, țara lor scăpase ușor. Dar, în țară, liderii partidelor politice democratice erau profund 
îngrijorați de modul în care autoritățile sovietice vor interpreta și vor pune în practică termenii 
armistițiului.”  

 (M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi un stat împotriva căruia continuă războiul, precizat în sursa dată.  2 puncte 
2. Precizaţi, pe baza sursei date, o informaţie referitoare la Comisia Aliată de Control pentru 

România.           2 puncte 
3. Menţionaţi conducătorul delegației române la Moscova și anul semnării armistițiului cu Aliații, la 

care se referă sursa dată.        6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la obiectivele delegaţiei României 

exprimate anterior semnării armistiţiului.      6 puncte 
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la obligaţiile care-i revin României 

prin armistiţiul semnat la Moscova, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 
            10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia în a doua jumătate a 
secolului al XX-lea în România sunt utilizate practici politice totalitare. (Se punctează 
prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi 
concluzia.)          4 puncte 

 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre stat și politică în spațiul românesc în 
secolele al XIX-lea – al XX-lea, având în vedere: 

- menționarea a două proiecte politice referitoare la statul român modern elaborate în secolul 
al XIX-lea; 

- precizarea unei cauze a adoptării constituţiei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și 
menționarea a două trăsături ale acestei constituții;  

- prezentarea unei caracteristici a unei constituții adoptate în România Mare; 
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul constituției în construcția democrației 

postdecembriste din România, în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi susţinerea 
acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2014 
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Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 1 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea proiectului politic precizat în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa B 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două spaţii istorice precizate atât în sursa A, cât şi 

în sursa B           (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine 

că toate categoriile sociale sunt nemulțumite de situația politico-economică 
5. 7 puncte pentru scrierea, din sursa A, a oricăror două informaţii care se află într-o relaţie 

cauză-efect, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două acţiuni desfășurate de România în contextul 

„crizei orientale‟          (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre acţiunile menţionate  (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două măsuri de politică internă 
adoptate în statul român modern, în primul deceniu după constituirea acestuia  

 
 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărui rege al României precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a oricărei informații referitoare la Consiliul de 

Coroană  
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două mari alianțe la care se referă 

sursa dată           (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două caracteristici ale opiniei 

publice din România         (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

atitudinea taberelor beligerante față de România 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două conflicte militare desfășurate în spațiul 
românesc în secolul al XIV-lea       (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru precizarea oricărei cauze a implicării spațiului românesc în diplomația 
secolului al XIV-lea 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric referitor la conflictele militare desfășurate 
în spațiul românesc în secolul al XV-lea  
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
faptul istoric menţionat 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acțiuni diplomatice referitoare la spațiul 
românesc din secolul al XV-lea       (3px2=6p) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la consecințele implicării 
spațiului românesc în relațiile internaționale din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea asupra 
unei instituții centrale  
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2014 
Proba E. c) 

Istorie 
 Varianta 7 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Țările Române caută să profite de slăbirea Porții și să se emancipeze de sub 

suzeranitatea acesteia. În Moldova, cărturarul Dimitrie Cantemir, care ajunge domn (1710-1711), 
încheie o alianță cu Rusia lui Petru cel Mare. Armatele ruso-moldovene sunt înfrânte însă la 
Stănilești, pe Prut (11/22 iulie 1711), iar Dimitrie Cantemir va fi silit să-și petreacă restul zilelor în 
Rusia [...]. În condițiile ofensivei habsburgice și rusești, turcii nu mai au încredere în principii aleși din 
rândul boierilor locali. Ei trec la un alt sistem, de compromis între autonomie și administrație directă, 
acela al numirii unor domni din rândul grecilor din Fanar (cartier al vechiului Constantinopol) [...] sau 
din familii românești fanariotizate [...]. Domnii devin astfel dregători ai Porții și la numire sunt învestiți 
ca atare. Se instaurează astfel, în 1711 în Moldova (începând cu Nicolae Mavrocordat) și în 1716 în 
Țara Românească (începând cu același Nicolae Mavrocordat ), regimul fanariot.  
 Regimul [...] va însemna o sensibilă reducere a autonomiei celor două Țări Române și o 
creștere masivă a obligațiilor lor față de Imperiul Otoman. Sub fanarioți, Principatele pierd orice 
inițiativă în politica externă. Domnii nu sunt altceva decât funcționari ai Porții, numiți și revocați după 
bunul ei plac.”              (I. Bulei, O istorie a românilor) 
 

 B. „La început, perspectivele de succes ale Conferinței de la Constantinopol păreau 
luminoase. Britanicii au propus convocarea ei, iar rușii au consimțit fără întârziere să participe. [...] 
Nimeni nu i-a invitat pe români [...], întrucât puterile continuau să le considere țara un teritoriu 
dependent de Imperiul Otoman și deoarece considerau «Chestiunea românească» drept o problemă 
minoră. Conferința, care a ținut de la 12 decembrie 1876 până la 20 ianuarie 1877, s-a dovedit un 
eșec. [...] Conferința a dus la o înrăutățire a relațiilor între Turcia și România. Pentru a para 
amestecul Puterilor în treburile otomane interne, Sultanul promulgase, la 23 decembrie 1876, o 
«reformă a Constituției». Oricare ar fi fost motivația actului, el a provocat un tumult deosebit în 
România, pentru că se referea la aceasta ca la o «provincie privilegiată» și o declara parte integrantă 
și permanentă a Imperiului Otoman. S-au exprimat proteste vii din partea Consiliului de Miniștri și a 
Camerei Deputaților de la București, care au subliniat că Principatele Române fuseseră întotdeauna 
suverane, «fapt» consemnat în Tratatul de la Paris din 1856, care recunoscuse valabilitatea 
«capitulațiilor», așa cum erau cunoscute în secolul al XV-lea înțelegerile dintre sultani și domnitorii 
Moldovei și ai Țării Românești.”  

           (K. Hitchins, România 1866-1947) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi o instituție politică din București precizată în sursa B.    2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa A.      2 puncte 
3. Menţionaţi două state precizate atât în sursa A cât și în sursa B.   6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că acțiunile domnitorilor 

au drept consecință schimbarea regimului politic.     3 puncte 
5. Scrieţi, din sursa B, două informaţii care se află într-o relaţie cauză-efect, precizând rolul fiecăreia 

dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).      7 puncte 
6. Prezentaţi două conflicte din secolul al XV-lea desfășurate în spațiul românesc. 6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între două acțiuni diplomatice la care participă românii în secolul al XVI-lea.

            4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Odată cu trecerea timpului, în alianța României cu Tripla Alianţă au apărut numeroase 

fisuri. [...] Războaiele balcanice au constituit testul cel mai sever al alianţei României cu 
Austro-Ungaria. Victoria rapidă şi decisivă a Bulgariei asupra Turciei în primul război balcanic 
din 1912 a stârnit profundă îngrijorare la Bucureşti pentru că ameninţa să tulbure echilibrul de 
putere din zonă. [...]  

Când, în vara anului 1913, Bulgaria a atacat Serbia şi Grecia, ca urmare a disputei aprinse 
cu privire la teritoriile luate de la Turcia, România a declarat război Bulgariei, în ciuda apelurilor de 
reţinere ale Austro-Ungariei și Germaniei, state membre ale Triplei Alianţe. Al doilea război 
balcanic a fost scurt şi dezastruos pentru Bulgaria şi, prin Tratatul de la Bucureşti din 28 iulie/10 
august 1913, Bulgaria a cedat României sudul Dobrogei. În urma războiului, România şi-a sporit 
prestigiul datorită posturii de garant al echilibrului de putere din Balcani şi şi-a mărit încrederea în 
forţele proprii. Nu este nicio îndoială că această criză balcanică din 1912-1913 a desăvârşit 
îndepărtarea României faţă de Austro-Ungaria şi Tripla Alianţă. 

În primăvara anului 1914, apropierea dintre România şi Tripla Antantă (Marea Britanie, 
Franţa, Rusia) era un fapt real. [...] Diplomaţii francezi [...] şi-au coordonat politica cu cea a Rusiei 
care, la îndrumarea ministrului de externe Sazonov, a curtat asiduu România. Vizita ţarului la 
Constanţa la 1/14 iunie 1914 a marcat începutul unei noi ere în relaţiile dintre cele două ţări. Dar 
prim-ministrul Ionel Brătianu a refuzat să-şi angajeze ţara în Tripla Antantă. El era dornic să 
continue apropierea de Rusia, dar nu dorea să amplifice tensiunile cu Austro-Ungaria şi respecta 
puterea militară şi economică a Germaniei.” 

 (M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi alianța din care fac parte Franţa și Rusia, precizată în sursa dată.  2 puncte 
2. Precizaţi, pe baza sursei date, o informaţie referitoare la primul război balcanic. 2 puncte 
3. Menţionaţi marea alianță din care face parte România și un alt stat membru al acesteia, la 

care se referă sursa dată.        6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două caracteristici ale politicii externe promovate de România 

începând cu 1914.         6 puncte 
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la al doilea război balcanic, 

susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.     10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia realizarea României Mari a 

fost favorizată și de politica de alianțe dusă de statul român la începutul secolului al XX-lea. 
(Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă 
cauzalitatea şi concluzia.)        4 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluţia internă a statului român şi 
participarea României la relaţiile internaţionale în secolul al XX-lea, având în vedere: 

- menţionarea a două constituții adoptate în statul român, în prima jumătate a secolului al 
XX-lea şi precizarea unei asemănări între acestea; 

- menţionarea a două acţiuni desfăşurate de România în relaţiile internaţionale din a doua 
jumătatea a secolului al XX-lea; 

- prezentarea unui fapt istoric desfăşurat în politica internă în perioada naţional-comunismului; 
- formularea unui punct de vedere referitor la rolul constituţiei adoptate la sfârşitul secolului al 

XX-lea pentru evoluţia democratică a României şi susţinerea acestuia printr-un argument 
istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și 
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii 
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2014 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 Varianta 7 

 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea oricărei instituții politice din București precizată în sursa B 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa A 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două state precizate atât în sursa A cât și în sursa B

            (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine 

că acțiunile domnitorilor au drept consecință schimbarea regimului politic 
5. 7 puncte pentru scrierea, din sursa B, a oricăror două informaţii care se află într-o relaţie 

cauză-efect, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect) 
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două conflicte din secolul al XV-lea desfășurate în 

spațiul românesc          (1px2=2p) 
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre conflictele menţionate  (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două acțiuni diplomatice la care participă 
românii în secolul al XVI-lea  

 

 
 
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea alianței din care fac parte Franța și Rusia, precizată în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a oricărei informații referitoare la primul 

război balcanic 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea alianței din care face parte România și a oricărui alt stat 

membru al acesteia la care se referă sursa dată     (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două caracteristici ale politicii 

externe promovate de România începând cu 1914     (3px2=6p) 
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la al 

doilea război balcanic 
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și 
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia 
(aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:  

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două constituții adoptate în statul român, în 
prima jumătate a secolului al XX-lea       (3px2=6p) 
2 puncte pentru precizarea oricărei asemănări între constituțiile menționate  

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni desfăşurate de România în relaţiile 
internaţionale din a doua jumătatea a secolului al XX-lea    (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric desfăşurat în politica internă în perioada 
naţional-comunismului 
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici 
 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
faptul istoric menţionat 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la rolul constituţiei adoptate la 
sfârşitul secolului al XX-lea pentru evoluţia democratică a României 
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric – 
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea 
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 

- 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzie) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat naŃional 2013 
Proba E. c) 

Istorie�
 MODEL 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaŃională ' profil artistic, toate specializările; ' profil 
sportiv, toate specializările; ' profil pedagogic, specializările: bibliotecar'documentarist, instructor'animator, 
instructor pentru activităŃi extra*colare, pedagog *colar; ' profil ordine *i securitate publică (licee ale M.A.I.), 
specializarea *tiinŃe sociale; ' profil teologic, toate specializările. 

� Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
� Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
CitiŃi cu atenŃie sursele de mai jos: 
A. „În septembrie 1330, oastea ungară, în fruntea căreia se afla regele însu�i, a ocupat 

cetatea Severin �i Ńinutul înconjurător – vechi obiect de litigiu între cele două Ńări [...]. Solia de pace 
trimisă de Basarab lui Carol Robert cu oferta de a2i plăti în continuare tribut �i de a îndeplini toate 
celelalte obligaŃii asumate în anii anteriori cu prilejul restabilirii relaŃiilor cu Regatul Ungar, a fost 
categoric respinsă de rege, hotărât să suprime statul românesc de la sud de CarpaŃi.  

Înaintarea o�tii ungare înlăuntrul Ńării a fost deosebit de anevoioasă. Evitând o luptă 
decisivă, Basarab a atras oastea ungară adânc în interiorul Ńării. Lipsit de mijloace de 
aprovizionare, Carol Robert a fost silit în cele din urmă să ordone retragerea, fără a2�i fi împlinit 
Ńelul. Dar, pe drumul de înapoiere, în munŃi, într2o trecătoare foarte îngustă, pe înălŃimile căreia se 
instalase oastea lui Basarab, cavaleria regatului a fost prinsă [...] �i a suferit un cumplit măcel. 
Regele însu�i a scăpat cu greu din dezastru în vreme ce o parte însemnată a elitei nobiliare �i 
ecleziastice a regatului său a rămas pe câmpul de luptă. 

Pentru tânărul stat românesc dintre CarpaŃi �i Dunăre, înfruntarea cu marea oaste a unuia 
dintre cele mai puternice state ale vremii a fost proba focului. Ea a însemnat e�ecul definitiv al 
încercării de a lichida łara Românească.” 

(M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, ;. Papacostea, P. Teodor, Istoria României) 
 

B. „La est de CarpaŃi se desfă�oară un proces [...] de unificare �i emancipare politică. Aici, 
în centrul Moldovei, Ludovic I al Ungariei [...] creează o <marcă>, cu centrul la Baia �i apoi la Siret, 
destinată să protejeze frontierele estice ale regatului de incursiunile tătare, să blocheze trecătorile 
din CarpaŃii Răsăriteni. În fruntea ei îl a�ează pe nobilul român Drago� din Maramure�. Zona se 
dezvoltă economic. Sunt atestate târgurile Baia (1334), Siret (1340), Suceava (1345), de2a lungul 
drumului comercial dintre Marea Neagră �i Principatul Haliciului. În 1359, feudalii locali, 
nemulŃumiŃi de suzeranitatea maghiară [...] se revoltă, proclamând în fruntea lor pe voievodul 
român Bogdan din Maramure�. Bogdan se afla în conflict cu regele Ungariei, Ludovic de Anjou, 
căruia i se opusese în mai multe rânduri (1342, 1343, 1349). Noul voievod Bogdan, răspunzând 
propriei voinŃe �i aceleia a feudalilor de la est de CarpaŃi, îi înlătură pe succesorii lui Drago� �i, la 
fel ca Basarab mai înainte, în iarna lui 136421365 iese victorios în luptele împotriva armatelor 
regelui [...]. Astfel, Moldova, cum se va numi noul stat român de la est de CarpaŃi, î�i începe 
existenŃa istorică [...].”      (I. Bulei, O istorie a românilor) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeŃi la următoarele cerinŃe: 
1. NumiŃi conducătorul statului „românesc de la sud de CarpaŃi” precizat în sursa A. 2 puncte 
2. PrecizaŃi secolul la care se referă sursa B.      2 puncte 
3. NumiŃi cele două state medievale române�ti precizate în sursele A �i B.  6 puncte 
4. ScrieŃi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susŃine că acŃiunea militară 

organizată de regele Ungariei în spaŃiul românesc a fost precedată de o acŃiune diplomatică.
            3 puncte  

5. ScrieŃi, pe foaia de examen, două informaŃii aflate într2o relaŃie cauză2efect, selectate din sursa B.
            7 puncte 

6. PrezentaŃi două confruntări la care au participat românii în secolele al XV2lea 2 al XVII2lea. 
            6 puncte 

7. MenŃionaŃi o asemănare între autonomiile locale din spaŃiul românesc în Evul Mediu. 
            4 puncte 
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SUBIECTUL al II'lea (30 de puncte) 
CitiŃi cu atenŃie sursa de mai jos: 
„Problema unei opŃiuni pe planul politicii externe care să ducă la evitarea izolării politice �i 

în acela�i timp să permită realizarea intereselor majore 2 consolidarea independenŃei �i 
suveranităŃii naŃionale 2 a devenit un imperativ al acelui timp. [...]  

Aderarea României la sistemul de alianŃe al [...] (Triplei AlianŃe/Puterilor Centrale), sub 
forma încheierii cunoscutului tratat secret defensiv cu Austro2Ungaria din 18/30 octombrie 1883, la 
care s2a alăturat, în aceea�i zi, �i Germania, a fost determinată de politica activă a Ńarismului în 
sud2estul Europei, de izolarea treptată în care ajunsese România pe arena internaŃională. 
Orientarea spre Germania �i Austro2Ungaria se producea pe fundalul reminescenŃelor momentelor 
dificile prin care trecuse România în perioada imediat următoare războiului de neatârnare, cât �i în 
timpul Congresului de la Berlin. Nevoia unei stabilităŃi din punct de vedere politic după marele efort 
naŃional al dobândirii deplinei independenŃe a fost factorul care a stat cu precădere la baza opŃiunii 
cercurilor conducătoare române�ti în favoarea alianŃei cu Puterile Centrale. 

Orientarea diplomaŃiei române�ti spre Puterile Centrale nu poate fi însă considerată [...] 
drept o abandonare a idealului unirii de către conducătorii partidelor de guvernământ. Această 
constatare o făcuse, încă în 1884, ministrul Austro2Ungariei la Bucure�ti, care considera că decizia 
din octombrie 1883 a guvernului român a avut un caracter de pură oportunitate �i că tratatul 
semnat cu această ocazie î�i va menŃine valabilitatea doar până când o conjunctură favorabilă va 
permite guvernanŃilor români să ducă o politică externă împotriva monarhiei habsburgice.  

Diferitele manifestări, sub forma dezbaterilor parlamentare, a activităŃii asociaŃiilor cultural2
politice, ca societatea „CarpaŃi”, iar după 1890 „Liga Culturală”, a campaniilor de presă, a 
întrunirilor publice cât �i a sprijinului material acordat românilor de peste munŃi din partea 
oficialităŃilor de la Bucure�ti, marchează locul pe care problema naŃională l2a ocupat în viaŃa 
politică din România.”             (;t. Pascu, IndependenŃa României) 

 

Pornind de la această sursă, răspundeŃi la următoarele cerinŃe: 
1. NumiŃi alianŃa precizată în sursa dată.       2 puncte 
2. PrecizaŃi, pe baza sursei date, o informaŃie referitoare la caracterul tratatului încheiat de 

România în 1883.          2 puncte 
3. MenŃionaŃi statele care încheie cu România tratatul la care se referă sursa dată. 6 puncte 
4. MenŃionaŃi, din sursa dată, două informaŃii referitoare la preocuparea politicienilor români 

pentru „problema naŃională”.         6 puncte  
5. FormulaŃi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la cauzele aderării României la 

„sistemul de alianŃe”, susŃinându2l cu două informaŃii selectate din sursă.  10 puncte 
6. ArgumentaŃi, printr2un fapt istoric relevant, afirmaŃia conform căreia România s2a implicat în 

relaŃiile internaŃionale de la începutul secolului al XX2lea. (Se punctează pertinenŃa 
argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care 
exprimă cauzalitatea �i concluzia.)       4 puncte 

 
SUBIECTUL al III'lea (30 de puncte) 

ElaboraŃi, în aproximativ două pagini, un eseu despre totalitarism �i democraŃie în Europa 
�i în România secolului al XX2lea, având în vedere: 
2 precizarea unei ideologii totalitare din Europa �i menŃionarea unei caracteristici a acesteia; 
2 menŃionarea unei cauze a instaurării regimului totalitar în România; 
2 prezentarea unei practici politice totalitare din România în perioada stalinismului sau a 

naŃional2comunismului; 
2 menŃionarea a două fapte istorice desfă�urate de România în cadrul „Războiului rece”; 
2 formularea unui punct de vedere referitor la practicile politice democratice din Europa în a doua 

jumătate a secolului al XX2lea �i susŃinerea acestuia printr2un argument istoric. 
Notă! Se punctează �i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, 

evidenŃierea relaŃiei cauză'efect, susŃinerea unui punct de vedere cu argumente istorice 
(pertinenŃa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor 
care exprimă cauzalitatea �i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor 
istorice �i încadrarea eseului în limita de spaŃiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat naŃional 2013 
Proba E. c) 

Istorie 
 

Barem de evaluare �i de notare 
 

 MODEL 
 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaŃională ) profil artistic, toate specializările; ) profil 
sportiv, toate specializările; ) profil pedagogic, specializările: bibliotecar)documentarist, instructor)animator, 
instructor pentru activităŃi extra�colare, pedagog �colar; ) profil ordine �i securitate publică (licee ale M.A.I.), 
specializarea �tiinŃe sociale; ) profil teologic, toate specializările. 
 

� Se punctează oricare alte modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.  
� Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
Nu se acordă fracŃiuni de punct. 
� Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului 
total acordat pentru lucrare la 10. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea conducătorului statului „românesc de la sud de CarpaŃi” precizat în 

sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa B 
3. câte 3 puncte pentru numirea fiecăruia dintre cele două state medievale române�ti precizate 

în sursele A �i B          (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susŃine 

că acŃiunea militară organizată de regele Ungariei în spaŃiul românesc a fost precedată de o 
acŃiune diplomatică 

5. 7 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a oricăror două informaŃii aflate într2o relaŃie 
cauză2efect selectate din sursa B 

6. ) câte 1 punct pentru menŃionarea oricăror două confruntări la care au participat românii în 
secolele al XV2lea 2 al XVII2lea        (1px2=2p) 
) câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre confruntările menŃionate  (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menŃionarea oricărei asemănări între autonomiile locale din spaŃiul românesc 
în Evul Mediu 

 
 
SUBIECTUL al II ) lea (30 de puncte) 
1. 2 puncte pentru numirea alianŃei precizate în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a oricărei informaŃii referitoare la caracterul 

tratatului încheiat de România în 1883 
3. câte 3 puncte pentru menŃionarea fiecăruia dintre statele care încheie cu România tratatul la 

care se referă sursa dată         (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menŃionarea, din sursa dată, a oricăror două informaŃii referitoare la 

preocuparea politicienilor români pentru „problema naŃională”    (3px2=6p) 
5. ) 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

cauzele aderării României la „sistemul de alianŃe”  
) câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaŃii care susŃin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. ) 1 punct pentru pertinenŃa argumentării afirmaŃiei conform căreia România s2a implicat în 
relaŃiile internaŃionale de la începutul secolului al XX2lea 
) 2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susŃine afirmaŃia dată 
) 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), 
respectiv a conectorilor care exprimă concluzia (a�adar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III ) lea (30 de puncte) 
InformaŃia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 

� 2 puncte pentru precizarea oricărei ideologii totalitare din Europa 
� 3 puncte pentru menŃionarea oricărei caracteristici a ideologiei totalitare precizate 
� 3 puncte pentru menŃionarea oricărei cauze a instaurării regimului totalitar în România 
� 2 puncte pentru menŃionarea oricărei practici politice totalitare din România în perioada 

stalinismului sau a naŃional2comunismului 
� 3 puncte pentru prezentarea coerentă a practicii politice menŃionate, prin evidenŃierea relaŃiei 

istorice de cauzalitate �i utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici 
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
practica politică menŃionată 

� câte 3 puncte pentru menŃionarea oricăror două fapte istorice desfă�urate de România în 
cadrul „Războiului rece”         (3px2=6p) 

� 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la practicile politice democratice 
din Europa în a doua jumătate a secolului al XX2lea 

� 1 punct pentru pertinenŃa argumentării punctului de vedere formulat 
� 2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susŃine punctul de vedere formulat  
� 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), 

respectiv, concluzia (a�adar, ca urmare etc.) 
Ordonarea �i exprimarea ideilor menŃionate – 6 puncte distribuite astfel: 

� 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 
1 punct pentru utilizarea parŃială a limbajului istoric adecvat 

� 1 punct pentru structurarea textului (introducere 2 cuprins 2 concluzii) 
� 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parŃială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
� 1 punct pentru respectarea limitei de spaŃiu 
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Proba E. c) 

Istorie 

 Varianta 2 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „România a fost cel mai activ aliat al Uniunii Sovietice în timpul crizei ungare [din1956]. 

[…] Gheorghiu-Dej […] a vizitat Budapesta după invazia sovietică, iar în comunicatul […] oficial și-a 
exprimat părerea că acțiunea sovietică «era necesară și corectă». Guvernul român s-a făcut ecoul 
propagandei sovietice, denunţând «contrarevoluţia» [ungară] ca operă a «fasciştilor reacţionari» 
provocaţi de «imperialiştii occidentali». Forţelor sovietice li s-au oferit baze suplimentare pe pământ 
românesc, drumurile au fost lărgite, iar traficul feroviar întrerupt pentru a permite transporturile 
militare. Satisfacţia sovietică faţă de rolul României în timpul lunilor octombrie şi noiembrie 1956 a 
fost în avantajul ţării, doi ani mai târziu, când Hruşciov a hotărât să retragă trupele sovietice. […] 
Poziţia strategică a României, flancată de alte state membre ale Tratatului de la Varşovia, a făcut ca 
propunerea de retragere a trupelor să nu neliniştească Uniunea Sovietică din punct de vedere al 
securităţii, orice temeri în legătură cu România ca aliat demn de încredere fiind risipite de acţiunile 
acesteia din timpul revoluţiei ungare. Din acelaşi motiv, măsura de precauţie de a menţine un număr 
mare de trupe sovietice în Ungaria după revoluţie, i-a permis lui Hruşciov să compenseze parţial 
orice reducere generală de trupe sovietice în zonă. […] Pentru a compensa retragerea sovietică şi 
pentru a micşora temerile sovietice că aceasta ar putea să afecteze sprijinul regimului din România, 
[Gheorghe Gheorghiu-] Dej a aprobat introducerea imediată a unor măsuri de securitate internă 
stringente pentru a menţine controlul Partidului.” 

(M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României) 
 

B. „Pe 21 august 1968, Armata Roşie şi armatele auxiliare ale Tratatului de la Varşovia 
invadează Cehoslovacia şi ocupă Praga fără să întâmpine vreo rezistenţă armată, populaţia 
respectând consemnele date de partid. […] Dar, chiar dacă operaţiunea militară este o reuşită, ea se 
soldează rapid pe plan politic şi psihologic cu un eşec usturător. Sovieticii credeau că vor putea 
reedita la Praga scenariul pe care îl folosiseră cu succes la Budapesta, în 1956, şi că-i vor determina 
pe neostaliniştii partidului să apeleze la ajutorul «marelui frate» pentru reinstaurarea «legalităţii 
socialiste». […] Evenimentele din vara lui 1968, i-au pus în multe privinţe pe picior greşit pe 
conducătorii sovietici şi pe aliaţii lor conservatori şi neostalinişti din democraţiile populare din Europa 
de Est. Într-adevăr, coeziunea blocului socialist chiar dacă a fost restabilită încă o dată […] prin 
intervenţia blindatelor, a dat semne îngrijorătoare de şubrezire. […] România nu a participat la 
«strunirea» promotorilor «Primăverii de la Praga» şi a condamnat iniţiativa aliaţilor săi.” 

(S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi liderul politic român precizat în sursa A.      2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa B.       2 puncte 
3. Numiţi din sursa A, respectiv din sursa B, câte un spaţiu istoric în care au loc evenimente ce 

duc la intervenţii armate.         6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că România adoptă, în 

relaţiile internaţionale, o atitudine diferită faţă de aceea a Tratatului de la Varșovia. 3 puncte  
5. Scrieţi, pe foaia de examen, două informaţii aflate într-o relaţie cauză-efect, selectate din sursa A.

            7 puncte 
6. Prezentaţi două practici politice utilizate în România, în perioada naţional-comunismului. 

            6 puncte 
7. Menţionaţi o caracteristică a disidenţei anticomuniste din România.    4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Progresele expansiunii turcești [...] au sporit presiunea otomană la Dunăre și au creat o 

amenințare directă pentru independența Țării Românești. În confruntarea militară care se anunța, 
Vlad [Țepeș] s-a decis să preia inițiativa.  

Declanşarea războiului antiotoman a fost precedată de o amplă acţiune politică destinată să 
asigure consolidarea autorităţii domneşti, prin limitarea forţei politice şi militare a marii boierimi, prin 
crearea unei puternice armate şi prin sprijinirea negustorilor localnici. [...] Conflictul dintre domn şi 
marea boierime [...] a îmbrăcat forme violente, domnul suprimând o mare parte a adversarilor săi. [...] 

În 1459, Vlad a refuzat plata tributului, iar în iarna anului 1461-1462 a atacat şi nimicit 
garnizoanele otomane de pe ambele maluri ale Dunării, de la Zimnicea până la gurile fluviului. 
Riposta otomană s-a manifestat prin organizarea unei expediţii conduse de însuşi sultanul Mahomed 
al II-lea, aflat [...] în fruntea celor mai puternice oştiri de la cucerirea Constantinopolului. Vlad a 
aplicat tactica clasică a domnitorilor români: retragerea, pustiirea teritoriului care urma să fie 
străbătut de inamic şi lupta de hărţuială. Astfel, în noaptea de 16 iunie 1462, Vlad a săvârşit un atac 
nocturn asupra taberei sultanului [...]. Ocuparea capitalei - oraşul Târgovişte - abandonată de domn, 
nu a adus decizia politică şi militară aşteptată de sultan, astfel că în iunie a început retragerea 
armatei otomane, care sub loviturile forţelor româneşti a intrat în debandadă.  

Victoria lui Vlad Ţepeş nu putea fi definitivă atât timp cât efortului militar românesc nu i se 
asociau forţele coalizate ale statelor creştine.”          (A. Oţetea, Istoria poporului român) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi capitala statului românesc, precizată în sursa dată.    2 puncte 
2. Precizaţi, pe baza sursei date, o informaţie referitoare la cauzele organizării expediţiei otomane 

în spaţiul românesc.         2 puncte 
3. Menţionaţi statul medieval românesc şi domnitorul acestuia, la care se referă sursa dată. 

            6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la măsurile adoptate pe plan intern prin 

care domnitorul şi-a consolidat autoritatea politică.     6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la consecințele declanșării 

expediției otomane din anul 1462, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 
            10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia diplomația promovată de 
un conducător politic din spațiul românesc se încadrează în relaţiile internaţionale din secolele 
al XIV-lea – al XVI-lea. (Se punctează pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt 
istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre formarea statului român modern şi 
evoluţia acestuia în secolul al XIX-lea, având în vedere: 
- menţionarea a două fapte istorice desfăşurate în secolul al XIX-lea, care au dus la formarea 

statului român; 
- prezentarea unui fapt istoric, din politica internă, prin care s-a consolidat statul român modern 

în a doua jumătate a secolului al XIX-lea; 
- precizarea unei cauze a implicării României în „criza orientală” din a doua jumătate a secolului 

al XIX-lea; 
- menţionarea a două acţiuni prin care România participă la „criza orientală” din a doua jumătate 

a secolului al XIX-lea; 
- formularea unui punct de vedere referitor la consecinţele acţiunilor întreprinse de România în 

„criza orientală” din  a doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru evoluţia statului modern şi 
susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (pertinenţa 
argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care 
exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2013 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

 Varianta 2 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
Nu se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte pentru numirea liderului politic român precizat în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa B 
3. câte 3 puncte pentru numirea din sursa A, respectiv din sursa B, a câte unui spaţiu istoric în 

care au loc evenimente ce duc la intervenţii armate (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine 

că România adoptă, în relaţiile internaţionale, o atitudine diferită faţă de aceea a Tratatului de 
la Varșovia 

5. 7 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a oricăror două informaţii aflate într-o relaţie 
cauză-efect selectate din sursa A 

6. - câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două practici politice utilizate în România în 
perioada naţional-comunismului         (1px2=2p) 
- câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre practicile politice menţionate (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a disidenţei anticomuniste din România 
 
 
SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte) 
 
1. 2 puncte pentru numirea capitalei statului românesc, precizată în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a oricărei informaţii referitoare la cauzele 

organizării expediţiei otomane în spaţiul românesc 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea statului medieval românesc şi a domnitorului acestuia, la 

care se referă sursa dată (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

măsurile adoptate pe plan intern prin care domnitorul şi-a consolidat autoritatea politică
 (3px2=6p) 

5. - 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 
consecințele declanșării expediției otomane din anul 1462 
- câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat (3px2=6p) 

6. - 1 punct pentru pertinenţa argumentării afirmaţiei conform căreia diplomația promovată de un 
conducător politic din spațiul românesc se încadrează în relaţiile internaţionale din secolele al 
XIV-lea – al XVI-lea 
- 2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine afirmaţia dată 
- 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), 
respectiv a conectorilor care exprimă concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte) 
 

Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 
- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice desfăşurate în secolul al 

XIX-lea, care au dus la formarea statului român     (3px2=6p) 
- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric, din politica internă, prin care s-a 

consolidat statul român modern în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
3 puncte pentru prezentarea coerentă a faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei 
istorice de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
faptul istoric menţionat 

- 2 puncte pentru precizarea oricărei cauze a implicării României în „criza orientală” din  a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni prin care România participă la 
„criza orientală” din a doua jumătate a secolului al XIX-lea    (3px2=6p) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la consecinţele acţiunilor 
întreprinse de România în „criza orientală” din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru 
evoluţia statului modern  
1 punct pentru pertinenţa argumentării punctului de vedere formulat 
2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine punctul de vedere 
formulat  
1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), 
respectiv, concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 

 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2013 
Proba E. c) 

Istorie 

 Varianta 6 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Pentru a împiedica pe «seniorii» de partid să se emancipeze, Ceauşescu a introdus 

principiul «rotării cadrelor», care, în limbaj popular, însemna a nu permite nimănui să «prindă 
rădăcini» în funcţia deţinută. […] Ceauşescu a modificat statutul PCR, introducând ca atribuţie a 
Congresului alegerea secretarului general, care, în loc de a mai fi al Comitetului Central era al 
partidului. Practic, el devenise singura persoană inamovibilă, sub acoperirea democratică de partid: 
nu Comitetul Central sau Biroul Politic, ci Congresul îl alesese [pe N. Ceaușescu]. 
 «Epoca Nicolae Ceauşescu», [...] îşi conturează fizionomia după 1971. [...] Atât în politica 
internă, cât şi în cea externă, totul se face sub directa îndrumare a secretarului general [N. 
Ceaușescu], într-un climat de încordare la care, pe măsură ce regimul întâmpină dificultăţi, se 
adaugă teama executanţilor că vor atrage mânia conducătorului. [...] 

Dacă birocraţia de partid a fost primul stâlp al regimului Ceauşescu, cel de al doilea a fost 
Securitatea. Fără a mai recurge la represiuni masive, [...] regimul a creat prin Securitate un climat de 
frică şi suspiciune care a sfârşit prin a deveni paralizant.” 

     (F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român) 
 

B. „Bucureştiul nu numai că refuză să participe la invazia Cehoslovaciei, dar Ceauşescu 
condamnă public şi vehement, prin discursul său [...], acţiunea militară a Tratatului de la Varşovia 
(URSS, Polonia, RD Germană, Bulgaria şi Ungaria). Liderul comunist român riscă atunci un pericol 
real al invadării ţării de trupele sovietice masate pe Prut. […] La 4 septembrie [1968] Marea Adunare 
Naţională aprobă o lege de înfiinţare a gărzilor patriotice. România nu era, prin toate aceste acţiuni, 
independentă de Moscova, dar era, dintre toate ţările «socialiste», cea mai îndepărtată de ea. Fapt 
bine văzut şi încurajat de Occident. Pe de altă parte, aceste acţiuni de independenţă nu deranjau 
esenţial Moscova, pentru că România păstra, pe plan intern, neabătute structurile sistemului instituit 
de Kremlin. […] Sovieticii erau, pe bună dreptate, mult mai sensibili la transformările interne din 
Cehoslovacia şi Polonia, care puteau «pune în pericol interesele generale ale comunismului». În 
România, aceste interese nu erau defel ameninţate. […] 

Tot mai multe măsuri de după 1971 îndreaptă România spre un regim prezidenţial, instituit 
[…] în 1974, odată cu înlăturarea lui I. Gh. Maurer din fruntea guvernului şi cu alegerea lui 
Ceauşescu în nou-creata funcţie de preşedinte de republică. Un regim bazat pe cultul personalităţii 
«Conducătorului», apropiat ca spirit, fast şi manifestări de cel nord-coreean.” 

(I. Bulei, O istorie a românilor) 
Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi, din sursa B, alianţa militară care acţionase în Cehoslovacia.    2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa A.      2 puncte 
3. Menţionaţi din sursa A, respectiv din sursa B, câte o funcţie deţinută de Nicolae Ceauşescu.

            6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că o caracteristică a 

regimului comunist este existenţa unei instituţii de represiune.    3 puncte  
5. Scrieţi, pe foaia de examen, două informaţii aflate într-o relaţie cauză-efect, selectate din sursa B.

            7 puncte 
6. Prezentaţi două practici politice utilizate în perioada stalinismului, în România. 6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între două acţiuni desfăşurate de România în etapa stalinismului, în 

relațiile internaționale din perioada „Războiului Rece”.     4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Constituită în principat autonom sub suzeranitate turcească, pe măsura consolidării şi 

extinderii dominaţiei otomane în Ungaria, Transilvania s-a bucurat de un statut superior faţă de cel al 
Ţării Româneşti şi al Moldovei. Deosebirea de statut se explică în primul rând prin poziţia 
principatului; presiunea habsburgică mult mai directă şi mai ameninţătoare în Transilvania i-a silit pe 
turci să-şi modereze pretenţiile faţă de această ţară. În acelaşi sens a acţionat şi puterea mai mare a 
principatului, care cuprindea nu numai Transilvania propriu-zisă dar şi Banatul, până în 1552, şi un 
şir de comitate la apus şi nord, denumite Partium. 

Autonomia principatului s-a manifestat în primul rând prin dreptul Dietei de a-l alege pe 
principe, care era doar confirmat şi învestit cu însemnele puterii de către Poarta Otomană. Împreună 
cu instituţia supremă a puterii, ţara îşi conservă şi întregul ei sistem tradiţional de guvernământ. Ca şi 
domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei, principii Transilvaniei întreţineau reprezentanţi permanenţi la 
Istanbul. 

Şi sub raportul obligaţiilor materiale, statutul principatului Transilvaniei era superior faţă de cel 
al Ţării Româneşti şi Moldovei. Tributul impus principatului, iniţial de 10 000 florini, a sporit în 1575, la 
suma de 15 000 florini. Mult mai reduse erau şi peşcheşurile şi prestaţiile în produse ale principatului. 

Deşi îngrădiţi de supravegherea Porţii Otomane, principii Transilvaniei au iniţiative de politică 
externă şi în afara sistemului otoman de interese. Contactele [politice] repetate ale principilor cu 
Habsburgii şi legăturile lor cu Polonia au limitat simţitor dependenţa principatului de Poarta Otomană, 
sub raportul politicii externe.” 

(M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ş. Papacostea, P. Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi principatul la care se referă sursa dată.      2 puncte 
2. Precizaţi, pe baza sursei date, o informație referitoare la alegerea principelui. 2 puncte 
3. Menţionaţi cele două state conduse de domnitori, la care se referă sursa dată. 6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la obligațiile economice ale principatului.

             6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la rolul principelui în relațiile 

internaționale, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.   10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia un domnitor, ca reprezentant 

al instituției centrale, se implică în relaţiile internaţionale din secolele al XIV-lea – al XV-lea. (Se 
punctează pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a 
conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)     4 puncte 

 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre statul român modern în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea, având în vedere: 
- precizarea unui fapt istoric prin care s-a constituit statul român în a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea; 
- prezentarea unei caracteristici a constituţiei adoptate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea; 
- menţionarea a două acţiuni prin care România s-a implicat în „criza orientală” din a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea şi a câte unei consecinţe a fiecărei acţiuni; 
- formularea unui punct de vedere referitor la importanţa acțiunilor desfășurate de România, în 

cadrul unei mari alianţe de la începutul secolului al XX-lea, pentru evoluţia statului român și 
susținerea acestuia printr-un argument istoric. 

 
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (pertinenţa 
argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care 
exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2013 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

 Varianta 6 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
Nu se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
 

SUBIECTUL I          (30 de puncte) 
 

1. 2 puncte pentru numirea, din sursa B, a alianţei militare care acţionase în Cehoslovacia 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa A 
3. câte 3 puncte pentru menționarea din sursa A, respectiv din sursa B, a fiecărei funcţii deţinute 

de Nicolae Ceauşescu         (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine 

că o caracteristică a regimului comunist este existenţa unei instituţii de represiune 
5. 7 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a oricăror două informaţii aflate într-o relaţie 

cauză-efect, selectate din sursa B 
6. - câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două practici politice utilizate în perioada 

stalinismului, în România         (1px2=2p) 
- câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre practicile politice menţionate (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două acţiuni desfăşurate de România în 
etapa stalinismului, în relațiile internaționale din perioada „Războiului Rece” 

 
 

SUBIECTUL al II - lea        (30 de puncte) 
 

1. 2 puncte pentru numirea principatului la care se referă sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a oricărei informații referitoare la alegerea 

principelui  
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecăruia dintre cele două state conduse de domnitori, la 

care se referă sursa dată         (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

obligațiile economice ale principatului       (3px2=6p) 
5. - 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la rolul 

principelui în relațiile internaționale 
- câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. - 1 punct pentru pertinenţa argumentării afirmaţiei conform căreia un domnitor, ca reprezentant 
al instituției centrale, se implică în relaţiile internaţionale din secolele al XIV-lea – al XV-lea 
- 2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine afirmaţia dată 
- 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), 
respectiv a conectorilor care exprimă concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III - lea        (30 de puncte) 

 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru precizarea oricărui fapt istoric prin care s-a constituit statul român în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea 
- 2 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a constituţiei adoptate în a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea 
3 puncte pentru prezentarea coerentă a caracteristicii menţionate, prin evidenţierea relaţiei 
istorice de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu referitor la caracteristica menţionată 
- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni prin care România s-a implicat în 

„criza orientală” din a doua jumătate a secolului al XIX-lea    (3px2=6p) 
câte 3 puncte pentru menţionarea oricărei consecinţe a fiecărei acţiuni  (3px2=6p) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la importanţa acțiunilor 
desfășurate de România, în cadrul unei mari alianţe de la începutul secolului al XX-lea, 
pentru evoluţia statului român   
1 punct pentru pertinenţa argumentării punctului de vedere formulat 
2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine punctul de vedere 
formulat  
1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), 
respectiv, concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 

 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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 Examenul de bacalaureat național 2013 
Proba E. c) 

Istorie 

 Varianta 9 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Referindu-se la «esenţa prefacerilor revoluţionare», Gh. Gheorghiu-Dej avea să 

aprecieze […] că ea constă în «instalarea puterii noi, democrat-populare, deoarece, aşa cum ne 
învaţă Lenin, problema fundamentală a oricărei revoluţii este problema puterii». 

[…] În februarie 1948 […] s-a constituit partidul unic, sub denumirea de Partidul Muncitoresc 
Român […] partid cu rol conducător al vieţii politice, economice, sociale şi culturale a ţării. Iar în 
aprilie 1948 este adoptată Constituţia Republicii Populare Române, care, în principal, a avut menirea 
de a reprezenta suportul legal al etatizării ce urma a fi adoptată ulterior şi care, în acel moment, era 
deja hotărâtă. […] Odată cu adoptarea Constituţiei din 1948 s-a deschis o nouă etapă în evoluţia 
economiei româneşti. În ceea ce priveşte structura social-economică a ţării, articolul 5 prevedea că 
«în Republica Populară Română, mijloacele de producţie aparţin statului, ca bunuri ale 
întregului popor, sau organizaţiilor cooperative, sau particularilor, persoane fizice şi juridice» 
[…], iar articolul 10 […] prevedea că «pot fi făcute exproprieri pentru cauze de utilitate publică»; 
atunci  «când interesul general cere, mijloacele de producţie, băncile şi societăţile de asigurare, care 
sunt proprietatea particulară a persoanelor fizice sau juridice, pot deveni proprietatea statului, adică 
bun al poporului în condiţiile prevăzute de lege»”.   

           (M. Mureşan, în Spectrele lui Dej) 
 

B. „România se declară republică populară. […] La 13 aprilie 1948 se adoptă o nouă 
Constituție, după modelul Constituției staliniste din 1936 […]. O serie de măsuri în domeniul 
economic distrug structurile existente. Totul se etatizează. La 11 iunie 1948 sunt naţionalizate 
principalele întreprinderi industriale, bancare, de transport, de asigurări, fără nicio despăgubire. 
Ulterior, sunt naţionalizate şi micile întreprinderi. […] Se trece la planificarea centralizată a volumului 
producţiei şi a desfacerii mărfurilor. Încep să fie elaborate planuri anuale şi apoi cincinale, foarte 
încărcate pentru a fi îndeplinite. Totul după model sovietic. În 1949 începe colectivizarea agriculturii, 
de asemenea forţată […]. În primii ani de colectivizare, după date oficiale, sunt arestaţi zeci de mii de 
ţărani pentru refuzul de a se înscrie în gospodăriile colective. […] 
 Pe plan politic, sunt desfiinţate toate partidele şi organizaţiile politice, indiferent de ideologia şi 
atitudinea lor faţă de programul şi ţelul Partidului Muncitoresc Român (făurit în 1948) [...]. P.M.R. 
este singurul partid admis [...]. Orice opoziţie şi rezistenţă sunt reprimate şi zdrobite fără cruţare. Zeci 
de mii de oameni, politicieni, ziarişti, militari, avocaţi, clerici [...] sau pur şi simplu persoane care nu 
erau de acord cu politica partidului unic, toţi sunt arestaţi şi condamnaţi, justiţia fiind complet 
subordonată politic.”           (I. Bulei, O istorie a românilor) 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi conducătorul politic român precizat în sursa A.     2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa B.      2 puncte 
3. Menţionaţi formaţiunea politică şi legea fundamentală a statului român la care se referă atât 

sursa A, cât şi sursa B.         6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că impunerea regimului 

comunist determină opoziţia mai multor categorii din societatea românească.  3 puncte  
5. Scrieţi, pe foaia de examen, două informaţii aflate într-o relaţie cauză-efect, selectate din sursa A.

            7 puncte 
6. Prezentaţi două acţiuni desfăşurate de România în perioada naţional-comunismului, în relaţiile 

internaţionale din cadrul „Războiului Rece”.      6 puncte 
7. Menţionaţi o caracteristică a disidenţei anticomuniste din România în perioada naţional-comunismului.

            4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„După mărturia adversarilor, care aveau tot interesul să exagereze cifra celor învinşi, Ştefan 

[cel Mare] a avut «circa 20 000 de oameni». Totuşi, el a fost cel care a atacat primul, în după-amiaza 
zilei de 26 iulie izbutind, la un moment dat, să respingă avangarda condusă de Soliman […]. A urmat 
apoi atacul turcilor condus de însuşi [sultanul] Mahomed […] şi siliră pe Ştefan să se retragă. Au 
căzut, cu spada în mână, în acest loc, care de atunci s-a numit Războieni, mulți dintre dregătorii și 
curtenii Moldovei. […] 

După biruinţă, sultanul se îndreptă spre Suceava. Oraşul fu ars, dar cetatea […] a rezistat. 
Nici Hotinul […] nici Neamţul […] n-au putut fi luate. […] Cât despre Chilia şi Cetatea Albă, se pare 
că turcii nici n-au mai îndrăznit un asediu, deoarece puternica flotă pregătită în acest scop a fost 
distrusă de o furtună pe Marea Neagră. Prin urmare niciuna din cetăţile însemnate ale Moldovei nu 
putuseră fi cucerite. […] Sultanul, fără să fi realizat unul măcar din scopurile ce-şi fixase, adică 
înlăturarea [domnitorului], supunerea ţării şi anexarea Chiliei şi Cetăţii Albe, fu nevoit să dea semnul 
retragerii. Care retragere a semănat mai mult cu o fugă, deoarece distanţa până la Dunăre a fost 
parcursă în trei zile, iar o sumă de tunuri au fost abandonate, după cum ne arată o mărturie 
contemporană. O altă mărturie - cronica moldo-germană - afirma că Ştefan a izbutit, după Războieni, 
să-şi refacă oastea «ca la 16 000 de oameni» şi că armata lui Mahomed a pierdut, în timpul 
retragerii, «mulţi luptători».  

[…] După retragerea armatei turceşti, Ştefan, pe de o parte, oastea ungară, care ajunsese 
prea târziu spre a se mai lupta cu Mahomed, pe de alta, intrară în Muntenia şi izgoniră pe Laiotă, 
punând în locul lui pe Vlad Ţepeş (16 noiembrie 1476).” 

            (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria Românilor) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi domnitorul Moldovei precizat în sursa dată.     2 puncte 
2. Precizaţi, pe baza sursei date, o informaţie referitoare la acțiunile domnitorului în bătălia de la 

Războieni.           2 puncte 
3. Menţionaţi două cetăţi ale Moldovei la care se referă sursa dată.   6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la situația din Muntenia. 6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la acțiunile desfășurate de 

otomani, după bătălia de la Războieni, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 
            10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia reprezentantul unei instituții 
centrale din spaţiul românesc se implică, prin diplomaţie, în relaţiile internaţionale din secolul al 
XV-lea. (Se punctează pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric 
relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)  4 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluţia statului român din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea și din prima jumătate a secolului al XX-lea, având în vedere: 

- prezentarea unui fapt istoric desfăşurat în spaţiul românesc, în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, în scopul formării statului român modern; 

- menţionarea a două fapte istorice prin care România participă la „criza orientală” din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea;  

- menţionarea a două acţiuni referitoare la atitudinea României faţă de una dintre marile 
alianţe de la începutul secolului al XX-lea; 

- precizarea unei acţiuni prin care se formează România Mare; 
- formularea unui punct de vedere referitor la importanţa constituirii României Mari pentru 

evoluţia democrației în statul român şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (pertinenţa 
argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă 
cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi 
încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2013 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

 Varianta 9 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
Nu se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

 
SUBIECTUL I          (30 de puncte) 

1. 2 puncte pentru numirea conducătorului politic român precizat în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa B 
3. câte 3 puncte pentru menționarea formaţiunii politice şi a legii fundamentale a statului român 

la care se referă atât sursa A, cât şi sursa B      (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine 

că impunerea regimului comunist determină opoziţia mai multor categorii din societatea 
românească 

5. 7 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a oricăror două informaţii aflate într-o relaţie 
cauză-efect, selectate din sursa A 

6. - câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două acţiuni desfăşurate de România în perioada 
naţional-comunismului, în relaţiile internaţionale din cadrul „Războiului Rece”  (1px2=2p) 
- câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre acțiunile menţionate  (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a disidenţei anticomuniste din România în 
perioada naţional-comunismului 

 
SUBIECTUL al II - lea        (30 de puncte) 

1. 2 puncte pentru numirea domnitorului Moldovei precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a oricărei informaţii referitoare la acțiunile 

domnitorului în bătălia de la Războieni 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două cetăţi ale Moldovei la care se referă sursa 

dată           (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

situația din Muntenia         (3px2=6p) 
5. - 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la 

acțiunile desfășurate de otomani, după bătălia de la Războieni 
- câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. - 1 punct pentru pertinenţa argumentării afirmaţiei conform căreia reprezentantul unei instituții 
centrale din spaţiul românesc se implică, prin diplomaţie, în relaţiile internaţionale din secolul al 
XV-lea 
- 2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine afirmaţia dată 
- 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), 
respectiv a conectorilor care exprimă concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III - lea        (30 de puncte) 
 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric desfăşurat în spaţiul românesc, în a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea, în scopul formării statului român modern 
3 puncte pentru prezentarea coerentă a faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei 
istorice de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
faptul istoric menţionat 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice prin care România participă 
la „criza orientală” din a doua jumătate a secolului al XIX-lea    (3px2=6p) 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni referitoare la atitudinea României 
faţă de una dintre marile alianţe de la începutul secolului al XX-lea  (3px2=6p) 

- 2 puncte pentru precizarea oricărei acţiuni prin care se formează România Mare 
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la importanţa constituirii 

României Mari pentru evoluţia democrației în statul român 
1 punct pentru pertinenţa argumentării punctului de vedere formulat 
2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine punctul de vedere 
formulat  
1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), 
respectiv, concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 

 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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Examenul de bacalaureat național 2013 
Proba E. c) 

Istorie 

 Varianta 4 
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 
A. „Între Bucureşti şi Moscova a început o confruntare pe tema planificării economice în CAER 

[Consiliul de Ajutor Economic Reciproc], ferm respinsă de echipa lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, care 
invoca tot mai des independenţa şi suveranitatea statelor socialiste, singurele în măsură să decidă 
asupra direcţiilor de dezvoltare a economiei. […] «Liberalizarea» internă […] avea să vină o dată 
cu noua fază a conflictului cu Moscova. Pretextul l-a oferit publicarea în revista Universităţii din 
Moscova a unui studiu semnat de E. B. Valev, care propunea crearea unui complex economic 
internaţional (România, Bulgaria şi URSS) […]. «Contribuţia» românească avea să fie cea mai 
importantă […] Planul Valev a fost denunţat în termeni viguroşi în revista «Viaţa economică», fiind 
prezentat ca un atentat la independenţa şi integritatea României.  

În contextul favorabil creat de conflictul dintre Moscova şi Beijing, PMR şi-a afirmat poziţia 
independentă în «Declaraţia cu privire la poziţia Partidului Muncitoresc Român în problemele 
mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale». […] Declaraţia afirma dreptul la independenţă al 
fiecărui partid comunist (muncitoresc), egalitatea în drepturi a acelor partide şi neamestecul în 
afacerile interne, ca principii de bază ale relaţiilor din cadrul mişcării comuniste şi muncitoreşti 
internaţionale.”      (F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român) 
 

B. „[…] În Piaţa Palatului s-a desfăşurat una dintre cele mai mari manifestaţii ale populaţiei 
Bucureştilor [în 1968]. Ea a fost, ca toate manifestările de acest fel, aranjată, dar numărul celor 
prezenţi a depăşit aşteptările organizatorilor. Chiar Ceauşescu, căruia i se aducea la cunoştinţă 
minut cu minut evoluţia lucrurilor din Piaţă, s-a speriat de acea formidabilă exprimare de voinţă de a 
apăra, nu partidul, căci mulţi dintre cei prezenţi nu erau membri de partid, ci ţara, nu pe Ceauşescu 
[…] ci independenţa, integritatea şi suveranitatea statului. […] 

«Nu există nicio justificare, tuna Ceauşescu […], nu poate fi acceptat niciun motiv de a 
admite, pentru o clipă numai, ideea intervenţiei militare în treburile unui stat socialist frăţesc… […] 
Noi considerăm că pentru a aşeza relaţiile dintre ţările socialiste, dintre partidele comuniste pe baze 
cu adevărat marxist-leniniste trebuie, o dată pentru totdeauna, să se pună capăt amestecului în 
treburile interne ale altor state, ale altor partide. S-a spus că în Cehoslovacia există pericolul 
contrarevoluţiei; se vor găsi poate mâine unii care să spună că şi aici, în această adunare, se 
manifestă tendinţe contrarevoluţionare. Răspundem tuturor: întregul popor român nu va permite 
nimănui să încalce teritoriul patriei noastre». Și pentru aceasta, spune Ceaușescu, am decis să 
constituim, chiar din această zi «gărzile patriotice înarmate […] ».” 

(M. Retegan, 1968 - Din primăvară până în toamnă) 
 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi partidul din România precizat în sursa A.     2 puncte 
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa B.      2 puncte 
3. Numiţi din sursa A, respectiv din sursa B, câte un conducător politic din România. 

            6 puncte 
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că România a 

refuzat intervenţia sovietică în organizarea sa economică.    3 puncte  
5. Scrieţi, pe foaia de examen, două informaţii aflate într-o relaţie cauză-efect, selectate din 

sursa B.          7 puncte 
6. Prezentaţi alte două practici politice utilizate de statul român în etapa stalinismului, în afara 

celor la care se referă sursa A.       6 puncte 
7. Menţionaţi o asemănare între două acțiuni din România postbelică, desfășurate anterior 

etapei stalinismului.          4 puncte 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos: 
„Începutul domniei lui Vladislav [Vlaicu] s-a aflat sub semnul unui acut conflict cu Ungaria: 

la 5 ianuarie 1365, Ludovic [I de Anjou] declară război voievodului considerat rebel. Pacea 
încheiată în 1366, după cucerirea Vidinului de către Ludovic, s-a dovedit a nu fi decât un scurt 
armistiţiu. Încercând să aducă la supunere Ţara Românească şi să o încadreze în planurile sale de 
politică balcanică, Ludovic întreprinde în toamna anului 1368 o mare expediţie la sud de Carpaţi. 
Cum însă una din oştile sale a fost zdrobitor înfrântă în Ţara Românească, pe râul Dâmboviţa, 
Ludovic a fost silit să abandoneze proiectul de a readuce Ţara Românească sub controlul său. 
Luând iniţiativa, Vladislav trece Dunărea, silindu-l în cele din urmă pe rege să renunţe la dominaţia 
directă asupra Ţaratului de Vidin. Prin pacea încheiată în 1368, domnul român recunoştea 
suzeranitatea regelui, obţinând în schimb, cu titlul de feudă, Severinul şi Făgăraşul. Un element 
esenţial al păcii a fost drumul comercial care lega Braşovul cu gurile Dunării: domnul Ţării 
Româneşti păstra suveranitatea asupra teritoriului străbătut de drumul Brăilei, dar acorda în 
schimb un regim vamal preferenţial negustorilor braşoveni. Compromisul din 1368, care a 
consacrat câteva din obiectivele principale ale Ţării Româneşti în raport cu Ungaria, a devenit un 
element constitutiv al raporturilor dintre cele două state timp de un secol şi jumătate. […] 

Urmând una din direcţiile principale ale politicii tatălui său, Nicolae Alexandru, Vladislav a 
consolidat legăturile cu Patriarhia din Constantinopol, a înfiinţat o a doua mitropolie în Oltenia, a 
extins influenţa domniei Ţării Româneşti la Muntele Athos, unde a asumat un rol deosebit de activ 
[…]. Consolidând dimensiunea ortodoxă a politicii sale, Vladislav a adâncit conflictul cu suzeranul 
său, angajat într-un masiv efort de convertire la catolicism a masei popoarelor ortodoxe.” 

(M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ş. Papacostea, P. Teodor, Istoria României) 
 

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 
1. Numiţi statul medieval românesc precizat în sursa dată.    2 puncte 
2. Precizaţi, pe baza sursei date, o informație referitoare la evenimentul din 1366. 2 puncte 
3. Menţionaţi doi conducători politici din secolul al XIV-lea, la care se referă sursa dată. 
            6 puncte 
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la măsurile în plan religios adoptate de 

domnitorul de la sud de Carpați.        6 puncte  
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la pacea din 1368, susţinându-l cu 

două informaţii selectate din sursă.       10 puncte 
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia o instituţie centrală din 

spațiul românesc se consolidează prin participarea reprezentantului ei la acțiuni diplomatice din 
secolul al XV-lea. (Se punctează pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt 
istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre participarea României la relaţiile 
internaţionale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi de la începutul secolului al XX-lea, 
având în vedere: 
- menţionarea a două fapte istorice desfăşurate de România, în a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea, în cadrul „crizei orientale” şi precizarea unui alt stat implicat în aceasta; 
- prezentarea unei consecinţe a implicării României în „criza orientală” din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea; 
- menţionarea a două acţiuni desfăşurate de România în cadrul relaţiilor internaţionale de la 

începutul secolului al XX-lea; 
- formularea unui punct de vedere referitor la consecinţele politicii promovate de România în 

relaţiile internaţionale de la începutul secolului al XX-lea pentru evoluţia statului român şi 
susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (pertinenţa 
argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care 
exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice 
şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 
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Examenul de bacalaureat național 2013 
Proba E. c) 

Istorie 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
 

 Varianta 4 
 

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil 
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, 
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările. 
 

• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 
Nu se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total acordat pentru lucrare. 

 

 
SUBIECTUL I          (30 de puncte) 

 
1. 2 puncte pentru numirea partidului din România precizat în sursa A 
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa B 
3. câte 3 puncte pentru numirea din sursa A, respectiv din sursa B, a fiecărui conducător politic 

din România          (3px2=6p) 
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susţine 

că România a refuzat intervenţia sovietică în organizarea sa economică 
5. 7 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a oricăror două informaţii aflate într-o relaţie 

cauză-efect selectate din sursa B  
6. - câte 1 punct pentru menţionarea oricăror alte două practici politice utilizate de statul român 

în perioada stalinismului, în afara celor la care se referă sursa A   (1px2=2p) 
- câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre practicile politice menţionate (2px2=4p) 

7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două acțiuni din România postbelică, 
desfășurate anterior etapei stalinismului  

 
SUBIECTUL al II – lea        (30 de puncte) 

 
1. 2 puncte pentru numirea statului medieval românesc precizat în sursa dată 
2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a oricărei informații referitoare la evenimentul 

din 1366 
3. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror doi conducători politici din secolul al XIV-lea, la 

care se referă sursa dată         (3px2=6p) 
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la 

măsurile în plan religios adoptate de domnitorul de la sud de Carpați   (3px2=6p) 
5. - 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la pacea 

din 1368 
- câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul 
de vedere formulat         (3px2=6p) 

6. - 1 punct pentru pertinenţa argumentării afirmaţiei conform căreia o instituţie centrală din 
spațiul românesc se consolidează prin participarea reprezentantului ei la acțiuni diplomatice din 
secolul al XV-lea 
- 2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine afirmaţia dată 
- 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), 
respectiv a conectorilor care exprimă concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 
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SUBIECTUL al III - lea        (30 de puncte) 
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 
- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice desfăşurate de România, în 

a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în cadrul „crizei orientale”   (3px2=6p) 
- 2 puncte pentru precizarea oricărui alt stat implicat în „criza orientală” 
- 2 puncte pentru menţionarea oricărei consecinţe a implicării României în „criza orientală” 

din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
3 puncte pentru prezentarea coerentă a consecinţei menţionate, prin evidenţierea relaţiei 
istorice de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici 

1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la 
consecinţa menţionată 

- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni desfăşurate de România în cadrul 
relaţiilor internaţionale de la începutul secolului al XX-lea    (3px2=6p) 

- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la consecinţele politicii 
promovate de România în relaţiile internaţionale de la începutul secolului al XX-lea pentru 
evoluţia statului român 
1 punct pentru pertinenţa argumentării punctului de vedere formulat 
2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine punctul de vedere 
formulat  
1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), 
respectiv, concluzia (aşadar, ca urmare etc.) 

 
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: 
- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 

1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 
- 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii) 
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 
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